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Шановні учасники конференції!
Від імені ректорату Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського і від себе
особисто хочу привітати учасників і гостей ІV Міжнародної
науково-практичної конференції "Актуальні проблеми та
перспективи розвитку економіки в умовах глобальної
нестабільності". Конференція проходить вже четвертий рік
поспіль і є платформою для діалогу усіх зацікавлених сторін
щодо шляхів подолання кризових явищ на глобальному та
регіональному рівнях. Міжнародний формат конференції надає
широкі можливості для обміну інформацією, найсучаснішими
методиками та напрацюваннями. Трансформаційні явища в
економіці вимагають переосмислення вченими існуючих теоретичних підходів щодо
економічного розвитку країни і пошуку нових заходів та інструментів відновлення стійкості
фінансової системи як основи економічного зростання. Тому проблеми, що піднімаються
нашою конференцією, мають надзвичайну актуальність. Ми сподіваємося, що конференція
буде зростати, розширюватиме свої тематичні напрями та географію учасників і
залишатиметься помітною науковою подією України, спрямованою на обговорення
актуальних проблем.
Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, перспективного фахового
спілкування та нових наукових здобутків
З повагою,
Голова програмного комітету,
дійсний член (академік) Національної академії
педагогічних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України,
д.т.н., професор,
ректор Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського
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БАНКОВСКИЕ ПЛАТЁЖНЫЕ КАРТОЧКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Постоянно возрастающие требования к спектру и качеству услуг, растущая конкурентная
борьба между банками за клиента заставляют искать новые формы, методы, инструменты для работы
с
населением.
Данная проблема не может быть решена при массовом использовании наличных денег, так как в силу
своей физической природы они имеют предел подвижности, обуславливают высокую трудоемкость
финансовых расчетов, не обеспечивающих непрерывность цепи расчетов и затрудняющих контроль
за своим движением. Основной путь ее решения – это использование так называемой «безбумажной»
технологии на основе передового опыта применения на практике безналичных расчетов. Одним из
направлений данного пути является развитие расчетов с использованием банковских платѐжных
карточек.
На территории РБ в обращение выпускаются карточки национальной платежной системы
БЕЛКАРТ, международных платежных систем VISA и MasterСard, кобейджинговые карточки
БЕЛКАРТ/Maestro. Необходимо отметить, что на территории страны также осуществляется
эквайринг БПК таких систем как American Express, ChinaUnionPay. В настоящее время лишь 22 банка
из 26 действующих на территории Республики Беларусь осуществляют эмиссию карточек.
Наиболее полно проследить динамику развития банковских платежных карточек в Республике
Беларусь можно исходя из данных Рис. 1.

Рис. 1 – Эмиссия банковских платѐжных карточек периода 2010-2015 гг.
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1].
Исходя из статистических данных Рис.1 видно, что наиболее распространены на территории РБ
БПК системы VISA и БЕЛКАРТ. Также можно отметить тот факт, что данные платѐжные системы
являются конкурирующими за пеотребительский рынок. Так, на 01.01.2016 БПК международной
платѐжной системы VISA выпущено в объѐме 5199,9 тыс. единиц, а БПК национальной платѐжной
системы БЕЛКАРТ 5119,8 тыс. единиц, что на 80,1 тыс. единиц меньше. На протяжении 5 последних
лет заметна тенденция увеличения количества БПК платѐжных систем VISA, БЕЛКАРТ, а также
кобейджинговых карточек БелКарт/ Maestro. А вот платѐжная система MasterCard ухудшает свои
позиции.
Можно отметить, что на 01.01.2011 г. было выпушено 3817,7 тыс. ед платѐжной системы VISA,
а на 01.01.2016 данный показатель достиг отметки 5199,9 тыс.ед. Заметно значительное увеличение
выпуска карточек на 1382,2 тыс. единиц (прирост - 36,2 %). БПК систмы БЕЛКАРТ на 01.01.2011 г.
выпущено 3336,1 тыс. единиц, на 01.01.2016 г. выпущено 5119,8 тыс. единиц, что на 1783,7 тыс.
единиц больше (прирост – 53,5%). Платѐжной системой MasterCard на 01.01.2011 года выпущено
2091,9 тыс.ед., на 01.01.2016 года – 1814,6 тыс.ед. Можно отметить уменьшение выпускаемых
платѐжных карточек в 2016 году по сравнению с 2011 на 277,3 тыс.ед.(на 86,7%). Но в данной
ситуации можно отметить одну особенность, с 2014 г. в Республике Беларусь платежными системами
БЕЛКАРТ и MasterCard начата реализация кобейджингового проекта БЕЛКАРТ/Maestro.
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Несмотря на положительную динамику эмиссии БПК, доля активных БПК (по которым
проведена хотя бы 1 операция за исследуемый период) достаточно низкая. Данное явление
показывает существующие проблемы на рынке БПК в РБ.
Так как Беларусь находится в центре Европы, она не может оставаться в стороне от
общеевропейских процессов интеграции, в том числе и в вопросах о развитии банковской системы. В
РБ уже предпринято достаточно мер для развития БПК, но необходима их некоторая корректировка.
Кобрендинговые карточки уже распространѐнное явление и на территории Беларуси, хотя и не
на высоком уровне. Хорошей заменой такового вида карточек будет мультибрендинг. Данное
направление предполагает наличие бонусов не в одной организации торговли, как в основном у
кобрендинговых карточек, а сразу у нескольких. Одним из недостатков данной программы является
то, что вести еѐ могут только крупные банки, так как они имеют возможности выходить на крупные
торговые сети. Так, к примеру, в России уже имеется мультибрендинговый продукт – карточки
„Малина― и „Кукуруза―. Существующие кобрендинговые продукты в нашей стране нельзя
сравнивать, так как скидка не достигает таких размеров, как по картам „Малина― и „Кукуруза―.
Вторым, достаточно новым для белорусского рынка платежных карточек и активно
развивающимся трендом, является так называемая функция кэш бэк. Кэш бэк - это вознаграждение,
выплачиваемое банком за каждую безналичную операцию клиента по его банковской карточке.
Белорусский рынок платежных карточек также имеет ряд предложений подобного продукта (всего 5
банков предлагают карточные продукты с функцией кэш бэк). Но уже в настоящее время появились
трудности реализации данной перспективы. Так согласно Указу № 493 от 16.10.2014 года «О
развитии безналичных расчетов» до 01.01.2017 г. для физических лиц кэш бэк не облагается
подоходным налогом, если он не превышает 2% от суммы оплаты. В случае превышения,
установленных 2%, придется заплатить подоходный налог в размере 13% от суммы, превышающей
установленный лимит. Данное решение не выгодно держателям карточек, да и самим банкам. Так,
согласно данного Указа, с 01.01.2017 г. все держатели карточек с функцией кэш бэк будут должны
часть получаемой суммы «перечислить» в бюджет страны. Данное перечисление возлагается на сами
банки, что также усложняет их работу в некой мере. Отмена данного налога на БПК также позволит
стимулировать развитие платѐжных карточек на территории страны.
Достаточно новым продуктом на рынке банковских пластиковых карточек в РБ является
мобильные бесконтактные платежи NFC. В нашей стране первыми свою работу в данном
направлении начала платѐжная система MasterCard. Так, ещѐ в 2013 году мобильный оператор "МТС"
совместно с ОАО „Белгазпромбанк― запустил бесконтактные мобильные NFC-платежи. Но уже в
конце 2015 года ОАО „Приорбанк― и Mastercard запустили совместный проект, позволяющий
совершать NFC-платежи, используя облачную технологию HCE. Главное достоинство данной
технологии для банка заключается в том, что она позволяет обеспечить слаженную работу и
безопасность передачи данных без привлечения третьей стороны (мобильные операторы). В свою
очередь необходимо отметить, что на сегодня лишь 15% платежных терминалов в местах
обслуживания и торговых точках способны поддерживать технологию HCE. Но уже к 2020 году
запланировано увеличить этот показатель до 100 %. Данная технология позволит значительно
сократить время расчѐта.
Самым большим достижением в области карточного бизнеса в зарубежных странах является
внедрение «бесконтактных» платежей. Например, уже сейчас в Испании в одном из ночных клубов "Baja Beach" - применяется VeriChip – идентификационное электронное устройство, работающее на
определенной радиочастоте. С помощью крошечного микрочипа, имплантированного под кожу,
посетители заведения могут платить за вход и ассортимент [3].
Для увеличения безналичных платежей необходимо проделать определенную работу по
стимулированию безналичных расчетов с использованием карточек. Все предлагаемые выше
мероприятия в какой-то мере будут агитировать расплачиваться платежными карточками, привлекут
дополнительных клиентов.
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АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ФІНАНCОВОГО CТАНУ І НАДІЙНОСТІ БАНКІВ
Оцінка фінанcoвoгo cтану і надійноcті банків є актуальною проблемою як для банківcьких
уcтанов, яким слід оцінювати своїх партнерів і конкурентів, так і для їх клієнтів, що аналізують
діяльніcть банків за багатьма критеріями. У зв‘язку з цим з‘являється необхідніcть у методиках, за
допомогою яких можна визначити фінанcовий cтан банку, рівень його надійноcті та можливоcті,
cлабкі та cильні cтoрoни та інше.
Проблемами рейтингового оцінювання банків в Україні займалиcя такі вітчизняні і зарубіжні
вчені, як: О. Богатов, В. Вітлінський, Л. Долінський,
В. Кочетков, В. Кромонов, О. Лаврушин, М.
Месер, І. Парасій-Вергуненко,
О. Пернарівський, І. Пасічник, Д. Пліон, Дж. Сінкі, Ч. Тапієро, І.
Фішер,
Є. Ширинська, О. Шматов та інші [4].
Одним з широко викориcтовуваних уніфікованих рейтингів є cиcтема оцінок, що була
запропонована групою роcійських дослідників під керівництвом кандидата економічних наук В. C.
Кромонова. У цій методиці на базовому рівні використовується 7 параметрів: cтатутний фонд, власні
кошти, зобов'язання до вимоги, cумарні зобов'язання, ризиковані активи, ліквідні активи, розмір
«захищеного» капіталу. На рівні диференціальних показників розраховується 6 коефіцієнтів:
генеральний коефіцієнт надійності, коефіцієнт миттєвої ліквідності, кроc-коефіцієнт, генеральний
коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт захищеності капіталу та коефіцієнт фондової капіталізації
прибутку. Далі розраховується поточний індекс надійності, для чого отримані коефіцієнти
нормуються евристичним методом, перемножуються на емпіричну вагу і підсумовуються [1].
Cеред основних переваг цієї системи можна виділити наступні: метод легкий для розуміння;
незначна трудомісткість розрахунків; доступність вхідної інформації. Недоліками системи
Кромонова є: методика робить акцент на стійкості банківської установи, що не є об‘єктивним
універсальним критерієм конкурентоспроможності банків; відсутність показників прибутковості та
якості кредитного портфеля.
Подібним за своєю cуттю є метод Euromoney. Він був розроблений Асоціацією комерційних
банків Латвії на базі методики розрахунку рейтингу ефективності банків Euromoney із заміною
якісних факторів на показники достатності капіталу, величини балансового капіталу та активів [1].
Cеред переваг методу Euromoney зазначимо доступність вхідної інформації та простоту у
використанні. Недоліки методу Euromoney: залежність кінцевого результату розрахунку тільки від
однієї групи параметрів; методика робить акцент на cтійкості банківcької уcтанови, а це є
об‘єктивним мірилом конкурентоcпроможноcті банків; неврахування багатьох інших важливих
факторів; неможливість cпівставлення показників діяльності різних банківських установ.
Певним удосконаленням наведених вище методів за рахунок конcтруктивних змін є методика
О. Б. Ширинської, що передбачає викориcтання у cистемі рейтингових показників також і
коефіцієнтів рентабельності. А для відсікання суб‘єктів оцінки, окрім інших показників,
запропоновано застосовувати частку прострочених позик у кредитному портфелі банку, що є
суттєвим нововведенням [1].
Перевагами методу О. Б. Ширинської є: запропоновані нововведення дозволяють врахувати
кредитні ризики та інші впливові фактори; підвищена точність рейтингового оцінювання; проcтота
реалізації та широка вживаність. Недоcтатня обґрунтованість вибору показників, що аналізуються
можна віднеcти до недоліків цього методу.
Принципово новий підхід до рейтингової оцінки банків запропонувала представницька група
українських банківських екcпертів. Оскільки ця методика ще не одержала власної назви, умовно
називатимемо її вітчизняною. Аналіз ґрунтується на зіcтавленні показників кожного банку із
середніми значеннями показників досліджуваних cукупностей банківських установ. Після
нормування і перемножування одержаних значень на відповідну питому вагу добутки
підсумовуються в інтегральний рейтинговий індекс. Cередні значення показників банків індикативної
групи досліджуються у динаміці і cлугують базою порівняння [2].
Результатом є віднеcення банків до таких груп:
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1) група лідерів - показник надійноcті більший від 0, рентабельніcть перевищує cередню; 2)
група надійних банків - показник надійності більший від 0, рентабельніcть - нижча від середньої; 3)
група прибутково-орієнтованих банків - показник надійності менший від 0, рентабельність перевищує середню; 4) група ризику - показник надійності менший від 0, рентабельність - нижча від
середньої [2].
Cеред методів розподілу банків по групах все більшої популярності як у вітчизняній, так і
зарубіжній практиці набуває метод нейронних мереж (самоорганізуючі карти Кохонена). За
допомогою карти Кохонена виокремлено 12 кластерів банків: cтандартні, cубcтандартні, ефективні,
банки із проблемними активами, банки із проблемними доходами, кептивні (МБК), торговці, пасивні,
агресивні, кептивні (непроцентні пасиви), неефективні та банкрути [3].
Розглянемо основні переваги та недоліки наведених вище двох методів.
Таблиця
Переваги та недоліки рейтингових методик банків
Назва методики
Переваги
Недоліки
Вітчизняна
Вітчизняна методика, а тому не потребує Недостатня
значущість
адаптації.
складових
компонентів
Загальну кількість показників у методиці рейтингу.
зведено до мінімуму.
Очевидною перевагою вітчизняної методики
є механізм обчислення показника миттєвої
ліквідності.
Cамоорганізуючі
Можливість використання великої кількості Слабкий
теоретичний
карти Кохонена
критеріїв, що дозволяє більш точно базис.
здійснити процес угрупування.
Рідко використовується
Процес
клаcтеризації
відбувається при оцінці фінансового
автоматично, без втручання дослідника.
стану банків.
Отримані
коефіцієнти
слугують
дистанційним інструментом наглядових
органів для виявлення тривожних сигналів у
змінах фінансового стану банку.
Рейтингову оцінку клієнти і контрагенти банку розглядають як індикатор його надійності й
фінансової cтійкості. Тому рейтингування діяльноcті банків cприяє визначенню місця певного банку
cеред інших банків; вивченню надійності та ділової активності банку; рекламуванню банку та
формуванню репутації уcтанови, а з макроекономічного аспекту формує довіру і визначає
інвестиційну привабливість банків та банківcької cистеми загалом [4].
Узагальнюючи вищевикладене можна зробити висновок, що економічна cитуація у cвіті
показує, що іcнує необхідніcть у вдосконаленні cистем рейтингової оцінки фінансового стану і
надійності банків: вони повинні не лише констатувати стан банківських установ, а й прогнозувати
виникнення вразливих місць банківської системи країни в цілому та окремих банків, задля вчасного
реагування на них.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Основой для осуществления стратегического планирования, на наш взгляд, должна стать
корпоративная стратегия развития. Корпоративная стратегия развития базируется на двух
новаторских подходах: революционном и инерционном.
Инерционный подход разработки корпоративной стратегии развития промышленного
производства должен базироваться на использовании ключевой компетенции и предполагает
следующие мероприятия:
- развитие структуры производственных мощностей путем технического перевооружения и
модернизации производства на базе внедрения высокоэффективных технологий;
- совершенствование системы управления, включая организационное развитие предприятия;
- преобразование социальной структуры промышленного объединения, в том числе системы
подготовки кадров и совершенствование корпоративной культуры.
Революционный подход подразумевает коренное изменение стратегической составляющей
деятельности промышленного предприятия, а именно:
- обновление номенклатуры выпускаемой продукции, включая переход на выпуск
принципиально новых ее видов с использованием новейших достижений НТП;
- изменение профиля деятельности предприятия или переход на аутсорсинг.
Основными принципами корпоративной стратегии развития промышленного предприятия
являются:
1) единая организация всех бизнес-процессов;
2) корпоративная стратегия развития является основой построения стратегического плана
развития;
3) определяет основные функциональные компоненты осуществления декларируемой миссии
предприятия;
4) повышения уровня развития отдельных бизнес-подразделений предприятия приводит к
увеличению стоимости промышленного предприятия в целом [2, 22].
Стратегическое планирование в условиях диверсификации обусловлено рядом осложнений,
прежде всего отсутствием механизма распределения полномочий и распределения ресурсов.
Но прежде чем рассматривать процесс разработки конкурентной стратегии на основе
ключевой компетенции, мы предлагаем обозначить главные особенности стратегического
планирования в условиях диверсификации:
- включение в состав направлений различной предметной и технологической специализации;
- приданием свойств гибкости технологическим системам и организационным структурам, а
также специалистам и менеджерам, что создает возможность маневрирования видам деятельности;
- развитием различных видов деятельности на базе передовой технологии, которой владеет
промышленное предприятие [1, 384].
Диверсификация деятельности промышленного предприятия осуществляется в рамках
определенной специализации. При этом задачей стратегического планирования является определение
оптимального сочетания специализации и диверсификации деятельности в свете достижения
стратегических ориентиров и целей.
Решения относительно связанности и масштабов могут существенно повлиять на
экономические результаты деятельности бизнес-единиц корпорации. Компания, приобретающая или
развивающая только выгодные виды бизнеса с точки зрения маркетинга, может получить
значительную экономию средств на масштабах.
Если постоянные издержки распределяются на большее число продуктов, деятельности
компании будет эффективнее, чем у конкурентов, с более узким товарным рядом. При прочих равных
условиях в многоотраслевой компании расходы на маркетинг и распределение каждого вида бизнеса
будут намного ниже, чем у бизнес-единиц, действующих самостоятельно.
«Такая эффективность позволяет контролировать распределение средств. Их можно
направить на виды деятельности, позволяющие создавать дополнительную ценность, например, на
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разработку новой продукции, на более активное ее продвижение, на снижение цен или выплату более
высоких дивидендов. Связанная диверсификация, в основе которой разработка продукции,
производство или маркетинг, может существенно повлиять на повышение экономических
показателей деятельность корпорации» [3, 7].
С другой стороны, компания, выбравшая вариант интеграционной стратегии, не стремится к
синергии между отдельными видами бизнеса, а пытается создать синергию финансового и
управленческого характера, охватывающую все ее бизнес-единицы. При разумном управлении виды
бизнеса, входящие в состав, могут сочетать гибкость отдельно действующих структур с выгодой
ведения общих финансовых ресурсов и поддержки центрального руководства, что недоступно для
конкурентов, действующих в одиночку. И надо сказать, что ценность, добавленная на корпоративном
уровне, обычно невелика по сравнению с возникающей при связанной диверсификации [1, 396].
Хотя диверсификация в крупных масштабах ведется с 50-х гг. и ошибок совершено в этой
области предостаточно, не так уж много уроков усвоено высшим менеджментом ведущих
корпораций. Однако внимательно и всесторонне изучая наиболее известные случаи корпоративных
диверсификаций, мы пришли к выводу: экономическая ценность после проведения диверсификации,
как правило, растет не так сильно, как планируется, хотя иногда успех действительно велик. А
нередко разрушается даже прежняя экономическая ценность. Это происходит, когда мотивация,
используемая для осуществления диверсификации, оказывается необоснованной [4, 16].
Преимущество диверсификации в том, что предприятие рассматривает ситуацию как
получение исключительных рыночных возможностей. Как правило, такая ситуация характерна для
быстро растущего рынка, когда появляются исключительные возможности для действий, поскольку в
это время снижается накал конкурентной борьбы. Активно действующий участник рынка получает
реальную возможность занимать лидирующее место на таком рынке и получать более высокую
прибыль.
Диверсификация как средство получения выгоды от синергии, возникающей между видами
бизнеса или между отдельным бизнесом и корпоративной родительской структурой. Синергия – это
дополнительные преимущества, получаемые из-за того, что бизнес-единицы действуют в рамках
отдельной и той же корпорации. Она может повысить поступления и/или сократить издержки за счет
наличия общих ресурсов. Диверсификация, способствующая синергии, действительно может создать
экономическую ценность [4, 17].
Наиболее существенной информацией для разработки этапов стратегического планирования в
условиях диверсификации предприятия является темпы роста отрасли, доля рынка, долгосрочная
привлекательность отрасли, конкурентоспособность и стадия развития данного продукта или рынка.
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БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ: В ТУРЦИИ И В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Расчеты с использованием наличных денег чрезвычайно дорого обходятся государственным и
коммерческим финансовым структурам. Выпуск в обращение новых банкнот, обмен старых,
содержание большого персонала, неудобства и большие потери времени клиентов – все это
удорожает расчеты для их участников. Один из возможных и самых перспективных способов
удешевления расчѐтов и формирования более прозрачной системы контроля за движением денежных
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средств – это создание эффективной автоматизированной системы безналичных расчетов как
основополагающего элемента современной экономики [1, с. 58].
Основным платежным инструментом, используемым в Турции для осуществления
безналичных розничных платежей, является банковская платежная карточка. В Турции отсутствует
внутренняя платежная система на основе использования карточек.
Ведущую роль в развитии рынка розничных платежей в Турции играет межбанковский картцентр (Bankalararasi Kart Merkezi – BKM), созданный в 1990 г. 13 государственными и
коммерческими банками страны. Данная организация осуществляет процессинг, межбанковский
клиринг и расчеты по операциям с использованием карточек на территории Турции, обеспечивает
разработку национальных правил, стандартов и процедур в области регулирования рынка карточек и
представляет интересы турецких банков при взаимодействии с иностранными контрагентами в
данной сфере банковского бизнеса, обеспечивает развитие таких направлений, как безопасность,
скорость и эффективность проведения операций с использованием карточек.
В Турции в 2015 году в обращении находилось 171 млн. банковских платежных карточек (110
млн. дебетовых и 61 млн. кредитных карточек). Кредитные карточки активно используются
населением для совершения крупных покупок в безналичном порядке [2].
В Республики Беларусь в 2015 году в обращении находилось 12,3 млн. банковских платежных
карточек. Половина карточек, находящихся в обращении на территории Республики Беларусь
выпущено в рамках национальной платежной системы «БелКарт». Карточки данной платежной
системы чаще всего используются для выплаты заработной платы работников бюджетных
организаций, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет
акций которых принадлежит государству.
Такие карточки применяются для оплаты только внутри страны. В ближайшем будущем
планируется развитие системы в части расширения возможностей пользователей и использования
данных карточек за рубежом [3]. Существенное влияние на активное использование населением
кредитных карточек для безналичных платежей оказало внедрение турецкими банками кредитования
с наличием грейс-периода, т.е. периода времени, в течение которого банк не взимает проценты за
пользование кредитом при условии погашения суммы кредита до истечения данного периода. Грейспериод в среднем составляет 3 месяца, но может достигать и 6 месяцев.
Во внедрении кредитования с грейс-периодом проявили заинтересованность организации
торговли (сервиса), с которыми банки – эмитенты карточек заключают соответствующие соглашения,
согласно которым торговцы оплачивают банкам определенную комиссию за прием к обслуживанию
кредитных карточек, что позволяет банку не взимать с держателя карточки проценты в течение
грейс-периода при условии, что сумма кредита будет погашена держателем карточки до истечения
данного периода. В случае просрочки платежа держатель карточки уплачивает банку процент за
кредит, превышающий уровень ставки при традиционном кредитовании.
Схемы кредитования с использованием грейс-периода применяются банками в различных
странах, в том числе и в Республике Беларусь, как фактор повышения лояльности клиентов,
стимулирования продаж и роста доли безналичных платежей [1].
Расширение объемов эмиссии и использования банковских платежных карточек в платежном
обороте будет способствовать увеличению ресурсной базы банков, и, соответственно, расширению
возможностей кредитования экономики, а также сокращению налично–денежного обращения и
затрат на его обслуживание. Так же следует внедрять различные программы поощрения держателей
карточек посредством различных скидок и вознаграждений в зависимости от объемов покупок с
использованием карточек, использовать для осуществления расчетных операций современные
телекоммуникационные средства, улучшающие качество банковского обслуживания, банкам более
активно продвигать на рынок новые карточные продукты, эффективно использовать их рекламу.
Таким образом, хотелось бы отметить, что использование пластиковых карточек при оплате
товаров и услуг приводит к улучшению экономической ситуации в стране, делает более прозрачными
финансовые операции.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Наиболее распространенным налогом, уплачиваемым населением почти всех почти всех
стран, является земельный налог. Основная цель государственной политики в области
налогообложения земельных ресурсов - создание условий устойчивого экономического развития и
вовлечение в экономический оборот земель при одновременном повышении эффективности их
использования. Однако все ещѐ имеются причины, препятствующие осуществлению указанной цели
и нерешенные проблемы в области реформирования земельных отношений и платежей.
Практика функционирования земельного налогообложения последних лет выявила
достаточно серьезные проблемы. Налог не побуждал к применению более эффективных методов
землепользования. Это было вызвано тем, что его ставки не зависели от потенциальной доходности
земельных участков и не учитывали их реальной стоимости. Ставки налога не в полной мере
отражали различия в местонахождении и плодородии земель. Поэтому ежегодно с 1995 г. на
федеральном уровне проводилась индексация ставок земельного налога. Кроме того, налоговое бремя
по данному налогу распределилось неравномерно и в определенной мере несправедливо. В
частности, налоговая нагрузка на земли сельскохозяйственного назначения оказалась выше, чем на
земли городов, поселков и находящиеся вне населенных пунктов земли промышленности.
Налогообложение земель в крупных городах осуществлялось менее интенсивно, чем земель малых
городов и поселков. Одновременно с этим, хотя налог и считался местным, основной перечень льгот
был установлен федеральным законодательством. Это серьезно снижало роль муниципальных
органов в формировании налоговой базы и стимулировании экономических процессов на
соответствующей территории. Требовался коренной пересмотр основных принципов
налогообложения земли. В 2004 г. была принята и с 1 января 2005 г. введена в действие гл. 31 НК РФ.
В соответствии с ней земельный налог устанавливается, вводится в действие и прекращает
действовать в соответствии с положениями НК РФ и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований. После введения налога в действие он
становится обязательным к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований.
При установлении и введении налога органы власти муниципальных образований могут
устанавливать конкретные ставки налога, но в пределах определенного федеральным законом
диапазона. Кроме этого, им предоставлено право устанавливать порядок и сроки уплаты данного
налога, а также предоставлять дополнительные, сверх определенных федеральным
законодательством, налоговые льготы. Одновременно с этим представительные органы
муниципальных образований вправе не устанавливать для налогоплательщиков - организаций и
физических лиц - индивидуальных предпринимателей отчетный период.
Налоговая база по земельному налогу постоянно изменялась вместе с экономической
обстановкой в стране и появилась острая необходимость в изменении механизма исчисления налога.
Введение земельного налога, основывающегося на кадастровой стоимости земельного участка,
явилось совершенно новым подходом к налогообложению земель.
Так как земельный налог имеет существенный вес в пополнении местных бюджетов, то,
несомненно, необходимо повысить эффективность его взимания и искать пути его
усовершенствования.
Одним из эффективных рычагов земельной реформы является платность землевладения и
землепользования. Введение платы за землю служит целям формирования рационального отношения
к земельным ресурсам, обеспечивает эффективное использование и охрану земель во всех сферах
деятельности.
Принцип платности всех неосвобожденных по закону землевладений и землепользовании,
должен сочетаться с системой льгот по взиманию платежей и мерами экономического
стимулирования различных мероприятий.
Учитывая различные стартовые условия функционирования хозяйств, целесообразно на
ближайшие годы ввести для них режим наибольшего экономического благоприятствования, в
частности:
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1) практиковать льготное налогообложение хозяйств в период их становления, в виде
налоговых каникул;
2) содействовать созданию специальной системы учреждений мелкого кредита в сельской
местности на коммерческой основе, установить режим кредитования хозяйств в период их
становления с компенсацией государством разницы в процентных ставках коммерческих и
государственных банковских учреждений;
Основная цель введения земельного налога - стимулирование рационального использования и
охраны земель, повышение их плодородия, выравнивание социально-экономических условий
хозяйствования на землях разного качества и формирование целевых средств для финансирования
этих мероприятий (3).
Необходимость и цель введения земельного налога вытекает также из развития рыночного
механизма, предпринимательской деятельности, коренного изменения отношения к природным
ресурсам и в первую очередь к земле. Посредством налогового регулирования создаются условия,
когда будет невозможно иметь неиспользуемые земли и невыгодно использовать их неэффективно.
Закон Республики Дагестан «О земельном налоге» является важнейшим документом по
осуществлению аграрной реформы (4,5). Это - создание различных форм хозяйствования на земле,
устранение со стороны государства монополии на землепользование и землевладение, формирование
многоукладной экономики в условиях перехода агропромышленного комплекса к рыночным
отношениям. Даже одно установление обоснованных и стабильных нормативов земельного налога
поставит всех работающих на земле в равные экономические условия.
В целях укрепления налоговой базы, создания долгосрочных стимулов к развитию
территорий необходимо (6):
- предоставить местным органам власти права по регулированию всех элементов по местным
налогам;
- необходимо организовать учет налогоплательщиков земельного налога не только
районными налоговыми инспекциями, но и органами местного самоуправления;
- необходимо наладить тесную взаимосвязь с регистрирующими органами, ведущими учет
собственников жилья и недвижимости;
- проводить ревизию подведомственных земель муниципального образования, местными
органами власти, и выявлять невостребованные земли;
- применять местным органам власти экономически обоснованные ставки и льготы по
налогу;
- для местных органов власти закрепить периодичность пересмотра кадастровой стоимости
земли и порядок разрешения споров связанных с оценкой земель;
- уточнить порядок уплаты земельного налога в случае пользования земельным участком, но
при отсутствии зарегистрированного права на него.
Таким образом, по нашему мнению, перечисленные выше мероприятия должны обеспечит
реальную самостоятельность муниципалитетов в формировании местного бюджета.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для обеспечения
своей коммерческой и хозяйственной деятельности должны располагать определенной суммой
денежных средств, т.е. ресурсами.
Ещѐ не так давно вопросам формирования ресурсной базы банка не придавалось серьезного
значения. У банка отсутствовала заинтересованность в привлечении на свои счета свободных
денежных средств. Это объяснялось существованием при административно-командной экономике
государственной монополии на банковские ресурсы, которая выражалась в жестком распределении
клиентуры между банками, обязательном хранении всеми предприятиями и организациями своих
денежных средств в конкретных банках и проведении своих расчетов только через них, наличием
лимитов кредитных вложений, определявших размеры активных операций банка.
Переход к рыночным условиям хозяйствования, возникновение экономически
самостоятельных коммерческих банков и предприятий способствовали созданию рынка банковских
ресурсов.
Банковские ресурсы по способу образования можно разделить на две основные группы:
собственный капитал и привлечѐнные ресурсы.
Устойчивость и платежеспособность банка в условиях рынка определяется формированием
достаточного объема ресурсной базы. В связи с этим исключительную важность приобретают
вопросы рационального формирования ресурсов банка, оптимизация их структуры и качество
управления ими.
Сегодня ситуация на финансовых рынках нашей страны такова, что в общей массе пассивов
преобладают краткосрочные, тогда как наибольшую величину дохода приносят долгосрочные
вложения. В данной ситуации, из-за возникающих структурных разрывов, возникает необходимость
больше уделять банком своего внимания вопросам поддержания ликвидности. А она, как известно, во
многом зависит от срочной сбалансированности соответствующих категорий активов и пассивов.
Нельзя оставить без внимания проблему недостаточной финансовой грамотности населения.
Большинство населения предпочитает хранить свои сбережения дома после событий 2000 г., когда
люди потеряли свои сбережения. И в настоящее время это является существенным препятствием к
формированию пассивов в банках. Но стоит отметить, что в Республике Беларусь проводится ряд
мероприятий по урегулированию этой ситуации. Например, 17 января 2013 г. было подписано
Постановление № 31/1 о плане совместных действий государственных органов и участников
финансового рынка по повышению финансовой грамотности населения Республики Беларусь на
2013-2018 годы.
Таблица
Динамика и структура пассивов банков Республики Беларусь, млрд. рублей
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
Темп
Темп
роста
роста
У
2016
У
Уд.
Показатели
2015 г. Сумма,
Сумма
Уд.
Сумма
г.
к
Уд.
вес,
к 2014 мдрд. р.
млрд. р.
вес,
млрд. р.
2015
вес,%
%
г.
%
г.
Пассивы
1
395 163,5
481 530,8
100
630 463,3
100
банков, всего
100
В рублях
197 429,4
53,3
228 297,0
47,4
115,6
238 276,6
37,8
104,4
В иностранной
150 169,7
46,7
253 233,8
52,6
168,6
392 186,7
62,2
154,9
валюте
Примечание – Источник: собственная разработка по данным « Бюллетень банковской
статистики» [1,2,3].
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Проанализировав данные таблицы, можно отметить, что пассивы банков в белорусских
рублях в 2016 г. по сравнению с 2015 г. выросли на 4,4%, а в иностранной валюте – на 54,9%.
С 1 апреля 2016 г. вступает в силу декрет №7 о привлечении денежных средств во вклады
(депозиты). Речь идет о налоге в 13% с дохода в виде процентов, полученных по рублевым вкладам
на срок менее одного года, а по валютным — на срок менее двух лет. Налог платить не придется,
только если деньги лежат под ставку, не превышающую ставку по депозитам до востребования
(сейчас около 0,5% годовых). Правительство приняло данный декрет с целью расширения
долгосрочной ресурсной базы банков [4].
Привлекая депозиты, которые являются основой формирования пассивов, банки также
сталкиваются с рядом проблем. Несмотря на то, что рост курса доллара остается на высоком уровне,
население предпочитает хранить свои сбережения в иностранной валюте, а в национальной валюте у
населения наибольшей популярностью пользуются депозиты на срок до 1 месяца.
Правительством и Национальным банком проводится комплекс мер по дедолларизации
экономики и повышению доверия к национальной валюте. В рамках данной работы реализуются
меры по максимальному ограничению осуществления расчетов в иностранной валюте на территории
Республики Беларусь, а также отказу от привязки к доллару США или евро при определении цен,
ставок по арендной плате, таможенных пошлин и иных платежей.
Таким образом, регулирование операций по формированию ресурсной базы осуществляется с
одной стороны Национальным банком Республики Беларусь, а с другой – самими коммерческими
банками. Существует ряд объективных факторов, препятствующих эффективному управлению
ресурсной базой, и перед банками стоит задача преодоления данных барьеров и совершенствования
системы управления ресурсами, в первую очередь за счѐт увеличения собственного капитала и
привлечения денег клиентов, как наиболее надѐжных источников привлечения ресурсов.
В сфере формирования банками ресурсной базы сегодня проявляется ряд актуальных
проблем. Первоочередного внимания требует проблема дефицита банковских ресурсов и проблема
оптимальности их структуры с точки зрения сбалансированности активов и пассивов банка.
Национальному банку, учреждениям образования, правительству стоит больше уделять внимания
вопросам повышения финансовой грамотности населения. Банкам целесообразно пересмотреть
условия привлечения денежных средств во вклады, предусматривающие защиту сбережений от
обесценения национальной валюты. Для этого банки могут привлекать такие вклады на срок 1 год и
более, а также унифицировать иные условия их привлечения, тем самым позволят защитить
сбережения в белорусских рублях от курсовых рисков и повысят их привлекательность по сравнению
со сбережениями в иностранной валюте.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Вопрос страхования в настоящее время весьма актуален и является важной сферой
экономики, тем более в условиях экономической нестабильности. Существует прямая
связь между уровнем благосостояния
общества,
степенью
развития
рыночных
отношений и уровнем развития страхования.
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Страхование в словаре русского языка С.И. Ожегова определяется как обеспечение коголибо от возможного ущерба за счѐт периодического внесения взносов специальному учреждению,
которое в случае наступившего ущерба уплачивает денежное вознаграждение. В специальной
литературе определение совпадает с приведѐнным. В английском языке страхование обозначает
уверенность, обеспечение или страховку [1, с. 104].
Для страхового рынка Республики Беларусь особенно важным является формирование
страхового портфеля по добровольным видам страхования. Добровольное страхование строится на
основе взаимного волеизъявления сторон, то есть страхователя и страховщика, и оформляется
договором. Общие условия и порядок проведения добровольного страхования устанавливаются
каждым страховщиком самостоятельно на основе действующего законодательства.
Страховой сектор Республики Беларусь представлен 23 страховыми организациями: 19
страховых организаций, осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни, 3 организации,
работающие в сегменте страхования жизни, а также одна специализированная перестраховочная
организация.
Рассмотрим размер поступивших взносов страховых организаций Республики Беларусь за
2011-2015 гг. (Таблица 1).
Таблица 1 – Размеры поступивших страховых взносов по добровольным и обязательным видам
страхования за январь-июнь 2011-2015 гг.
Виды страхования:
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1. Добровольное
1 142,9
2 123,9
3 632,3
3 932,0
4 286,1
страхование:
2. Обязательное
1 222,7
2 213,7
3 012,8
3 335,3
3 941,0
страхование
2 365,6
4 337,6
6 645,1
7 267,3
8 227,1
Всего:
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [2].
Исходя из данных таблицы 1 видно, что за 2015 год взносы страховых организаций
республики по прямому страхованию и сострахованию составили 8 227,1 млрд рублей. Темп роста
страховых взносов за 2015 год по сравнению с 2011 годом составил 347,8%. Традиционно
обязательное страхование доминировало над добровольным, что могло быть связано со слабо
развитой «культурой страхования» у населения. Однако с 2013 года объѐм страховых взносов по
добровольным видам страхования превысил взносы по обязательному страхованию. Данная
тенденция продолжилась и в 2014-2015 гг. На начало 2016 года удельный вес добровольных видов
страхования в общей сумме страховых взносов составил 52,1% (4 286,1 млрд рублей).
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №530 от 25 августа 2006 г. «О
страховой деятельности» существуют следующие виды добровольного страхования: личное
страхование, имущественное страхование и страхование ответственности.
Структура страховых взносов по добровольным видам страхования на начало 2016 года
представлена на рисунке 1.

Виды добровольного страхования
Имущественное
страхование
Личное
страхование
Страхование
ответственности

7,8%
32%

60,2%

Рисунок 1 – Структура поступления страховых взносов по добровольным видам страхования
на 1 января 2016 года
Источник: собственная разработка на основании данных [2].
По данным рисунка 1 видно, что наибольшую долю в структуре поступлений страховых
взносов по добровольному страхованию занимает имущественное страхование.
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Рассмотрим темпы роста видов добровольного имущественного страхования за 2011-2015 гг.
(Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Темпы роста статей имущественного страхования за 2011-2015 гг.
Примечание - Источник: собственная разработка на основании данных [3].
Среди статей добровольного имущественного страхования наибольший удельный вес в 2015
году насчитывало страхование имущества граждан (24,8%) и страхование имущества предприятий
(24,0%). Значительно меньшую долю занимает страхование предпринимательского риска (8,4%) и
страхование грузов (1,4%) [3].
Личное страхование – это способ защиты от рисков, которые угрожают жизни человека
(личности), его трудоспособности, здоровью. В Республике Беларусь личное страхование
подразделяется на группы: страхование жизни и страхование, не относящееся к страхованию жизни.
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Рисунок 3 – Темпы роста статей личного страхования за 2011-2015 гг.
Источник: собственная разработка на основании данных [2].
Основными видами добровольного личного страхования являются: страхование медицинских
расходов, страхование жизни и страхование дополнительной пенсии [4].
Страхование ответственности представляет собой самостоятельную сферу страховой
деятельности. Объектом страхования здесь выступает ответственность перед третьими (физическими
и юридическими) лицами, которым может быть причинен ущерб (вред) вследствие какого-либо
действия или бездействия страхователя.
Основными направлениями обеспечения стимулирования спроса на страховые услуги,
преимущественно по видам добровольного страхования, являются:
информирование субъектов хозяйствования и населения о страховых продуктах, правах
потребителей страховых услуг и их защите;
совершенствование порядка оказания финансовой помощи юридическим и физическим
лицам в случае наступления чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф путем
активного использования механизмов страхования;
стимулирование спроса на страховые услуги через использование методов и средств
влияния на потенциальных страхователей: реклама, организационные мероприятия по заключению
договоров страхования, дифференциация тарифов на страховые услуги;
30

совершенствование системы налогообложения, мотивирующей граждан на страхование
жизни и юридических лиц - на осуществление страхования жизни сотрудников;
повышение качества и расширение спектра страховых услуг с условием максимальной
защиты прав и интересов потребителей страховых услуг;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров в сфере страхования, а также проведение тематических конференций, семинаров,
направленных на повышение профессионального уровня участников страхового рынка.
Также для развития добровольного страхования необходимо внедрение новых видов
страхования, разработка новых страховых продуктов, повышение качества обслуживания клиентов.
Государство и страховое сообщество в целом должны заботиться о повышении страховой
грамотности населения, обеспечении высоких стандартов качества предоставляемых услуг,
формировании имиджа страховых компаний как надежных защитников на случай чрезвычайной
ситуации.
Таким образом, реализация данных направлений развития добровольного страхования
позволит, во-первых, создать эффективный и конкурентный страховой рынок, способствующий
достижению целей социально-экономического развития Республики Беларусь, во-вторых, повысить
спрос на добровольные виды страхования и, в-третьих, сформировать на страховом рынке здоровую
конкурентную среду, укрепить финансовую устойчивость страховых организаций.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Основна частина банківських ресурсів утворюється у процесі здійснення депозитних операцій
банку, від ефективної і правильної організації яких залежить стійкість функціонування банківської
установи. Тому, для підвищення стійкості
та прибутковості
діяльності
за необхідне є
удосконалення депозитної діяльність банків на підставі дослідження діяльності банківської установи.
Оцінку ефективності депозитної діяльності банку проведено методом коефіцієнтів.
Використовуючи цей метод обрано показники, що характеризують економічну вигідність залучення
коштів за критерієм, що відображає залежність між капітальною базою і опосередковано
прибутковістю банку в аспекті збільшення власних коштів і їх ліквідності при певній величині
активів. Цей критерій базується на поняті, що чим вище ліквідність, тим міцніше фінансовий стан
банку, його капітальна база, і навпаки - чим нижче ліквідність, тим менш стійкий банк.
Розрахунки проведені на основі
коефіцієнтів, що відображають якою мірою банк
використовує клієнтські гроші як кредитні ресурси. Коефіцієнт відношення зобов'язань банку і
капіталу, що відображає величину залучених банком ресурсів на кожну одиницю капіталу. Зростання
його значення свідчить про підвищення банком активності у сфері залучення ресурсів, але в той же
час може сигналізувати про зниження надійності і стійкості банку. Тому логічним доповненням до
цього коефіцієнта є показники надійності, який відображає, наскільки вкладення банку у працюючі
активи захищені власним капіталом банку, і навпаки - рівень надійності капіталу в пасивах банку.
Зниження цього показника свідчить про зростання активності банку відносно залучення фінансових
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ресурсів. Коефіцієнт надійності або достатності капіталу характеризує яка частина власного капіталу
сформована за рахунок прибутку.
Наступна група показників дозволили проаналізувати ефективність різних напрямів
депозитної політики: коефіцієнт, що характеризує ефективність використання банком залучених
ресурсів; коефіцієнт, що відображає ефективність операцій банку; коефіцієнт, який демонструє
ефективність використання власного капіталу; коефіцієнт, який показує розмір прибутку відносно
валюти балансу, або ефективність використання ресурсів.
Слід зазначити, що всі, вищезазначені коефіцієнти, які характеризують депозитну базу банку,
є однонаправленими, тобто більше їх значення відповідає кращій якості. Оцінюючи ефективність
депозитної політики банку з точки зору економічної вигідності, необхідно чітко і детально
відстежувати стан кредитної і депозитної політики банку в сукупності. Для цього, перш за
розрахований коефіцієнт співвідношення кредитів і депозитів. Цей коефіцієнт характеризує здатність
банку залучати депозити для проведення своїх кредитних операцій і можливості банку розміщувати
залучені кошти в кредити. Невід'ємною частиною при розрахунку даного коефіцієнта був аналіз і
планування залишку коштів на коррахунку банку. Основним документом, який регламентує даний
процес, є платіжний календар.
Окрім виробничих характеристик використані показники макроекономічного порядку, які
також прийняті до уваги при визначенні ефективності депозитної політики з позиції сегментації
ринку: аналіз економічних тенденцій і їх впливу; аналіз культурних тенденцій і їх впливу; аналіз
технологічних тенденцій і їх впливу; довгострокові економічні прогнози щодо роботи; аналіз
політичних тенденцій і їх впливу.
На підставі даних діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк» в таблиці 1 розраховані запропоновані
коефіцієнти за 2013-2015 рр., які відображають рівень ефективності проведення депозитної
діяльності та роботи банку в цілому.[1,2]
Таблиця 1
Коефіцієнти оцінки ефективності депозитної політики
Показник
2013
2014
2015
Норматив
Коефіцієнт миттєвої ліквідності
1
1,07
1,02
1,13
Відношення зобов'язань банку і капіталу
збільшення
6,02
6,85
7,69
Показник надійності ( )
1,14
0,78
0,52
збільшення
Показник надійності ( )
Показник надійності ( )
Ефективність використання залучених ресурсів
Ефективність використання власного капіталу
Ефективність використання ресурсів
Частина сумарних зобов'язань повернутих на
першу вимогу
Частка ліквідних активів у загальній сумі активів

0,11
0,02
0,00008
0,0006
0,00007

0,08
0,022
0,0004
0,005
0,0004

0,07
0,018
0,0002
0,003
0,0002

збільшення
збільшення
збільшення
збільшення
збільшення

0,81

0,75

0,82

зменшення

0,72

0,69

0,77

збільшення

Коефіцієнт миттєвої ліквідності, який показує якою мірою банк використовує клієнтські
гроші як кредитні ресурси і як видно з таблиці 1 банк міг в повній мірі погашати «живими» грішми з
коррахунків і каси зобов‘язання за всіма депозитами, цей показник дещо зменшився у 2014 році,
проте зріс у 2015 році. Це свідчить про позитивну тенденцію.
Показник відношення зобов‘язань банку і капіталу за досліджуваний період постійно
збільшувався, що свідчить про підвищення банком активності у сфері залучення ресурсів, але в той
же час може сигналізувати про зниження надійності і стійкості банку.
Показник надійності зменшився за три роки, що показало слабку і постійно падаючу
захищеність власним капіталом вкладення банку у працюючі активи. Станом на 2013 рік
захищеність перевищувала 1, а уже в 2015 році близька до 0,5.
Показник надійності ( ) показує рівень надійності капіталу в пасивах банку, і має тенденцію
до зниження (0,11 - 0,07), що свідчить про зростання активності банку відносно залучення
фінансових ресурсів.
Показник надійності ( ) показує, що досить незначна частина власного капіталу (0,02, 0,022
та 0,018 у 2012, 2013 та 2014 році відповідно) сформована за рахунок прибутку.
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Ефективність використання залучених ресурсів та ефективність використання ресурсів
впродовж 2013 – 2015 років була різною. Найнижчий рівень був зафіксований станом на 2013 рік,
показник становив 0,00008 (0,00007). Найвища ефективність була помічена у 2014 році 0,004.
Ефективність використання власного капіталу являється дещо вищим за ефективність
використання залучених ресурсів і має таку ж тенденцію: 0,0006 у 2013 році, 0,005 у 2013 і 0,003 в
20144.
Частина сумарних зобов'язань повернутих на першу вимогу доволі велика і становила 0,81 у
2013, а в 2014 зменшилась до 0,75 і знову зросла в 2015 – 0,82.
Частка ліквідних активів у загальній сумі активів мав таку ж тенденцію, але дещо меншу
частку: 0,72 – 2013, 0,69 – 2014, 0,77 – 2015 роках відповідно.
Проведений аналіз свідчить, що станом на 01.01.2016 р. найбільший портфель строкових
вкладів має ПАТ «Приватбанк», який став також лідером за результатами 2014 року за приростом
вкладів. Також в процесі оцінки ефективності депозитної політики банківської установи варто
проаналізувати співвідношення отриманих депозитних ресурсів банківською установою з наданим
обсягом кредитів. Зазначений аналіз дозволить встановити рівень ризикованості операцій, здійснених
банківською установою протягом 2013-2015 років.
Результати проведеного аналізу свідчать про постійне перевищення обсягу наданих кредитів
клієнтам банку над обсягом залучених депозитів.
Отже, розраховані показники ефективності депозитної політики ПАТ КБ «ПриватБанк»
знаходяться на дещо низькому рівні та має ймовірність виникнення ризиків. Тому можна сказати, що
депозитна політика банку потребує покращення.
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ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЕАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
Инвестиционная деятельность – это стержень всего процесса расширенного воспроизводства,
характеристика инвестиционного процесса, анализ инвестиционной деятельности и ее результатов
приобретают исключительно важное значение на современном этапе развития Республики Беларусь.
Это обусловлено тем, что инвестиции являются одним из основных факторов функционирования
экономической системы. Они играют ключевую роль в этом процессе, так как способствуют
качественному обновлению основного капитала и технологий. В связи с этим возникает повышенный
интерес к государственным инструментам активизации инвестиционного процесса в рамках
экономического воздействия на внутренние и внешние инвестиции, и, прежде всего на источники
самофинансирования организаций. Главной целью инвестиционной политики в Республике Беларусь
должно стать формирование конкурентоспособного производства, способного функционировать в
рыночной среде.
Долгосрочная динамика роста экономики в любой экономической системе во многом
определяется инвестициями. На объемы инвестиций в стране влияют много факторов, одним из
основных является денежно-кредитная политика государства. Используя разные инструменты
денежно-кредитная политика влияет на объем денежной массы, изменения которой через различные
трансмиссионные каналы воздействует на объем инвестиций.
Первым динамичным инструментом денежно-кредитной политики, влияющим на
инвестиционное развитие, является изменение ставки рефинансирования, которая позволяет
регулировать ликвидность банковской системы страны путѐм установления процента, подлежащего
уплате Национальному банку за кредиты, предоставленные кредитным организациям. Стремясь к
получению прибыли, кредитные организации повышают ставки по своим кредитам при увеличении
ставки рефинансирования, и наоборот. Таким образом, изменение ставки рефинансирования влечѐт за
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собой изменение ставок по кредитам и, соответственно, объѐм их предоставленияМаксимальная
ставка рефинансирования наблюдалась в начале 2013 г. – 28,5%. Далее она снизилась вплоть до 20%
в августе 2014 г., этому способствовало, прежде всего, замедление инфляционных процессов в
стране. Вновь увеличение процентной ставки на 5% произошло в январе 2015 года и составило 25%
годовых.
Постановлением Национального банка 1 апреля 2016 г. ставка рефинансирования снизилось
на 1% и составило 24%. Следующие снижение ставки рефинансирования произошло с 1 мая до 22%,
затем с 1 июля до 20%. С 17 августа 2016 года ставка рефинансирования установилась на уровне –
18%[1] .
Снижение процентных ставок улучшит способность нефинансовых организаций
по выполнению кредитных обязательств перед банками, уменьшив тем самым риски для финансовой
стабильности.
Вторым динамическим инструментом денежно-кредитной политики является изменение
нормы обязательных резервов.
Норма обязательных резервов является главным инструментом регулирования деятельности
коммерческих банков и широко используется государством для увеличения или уменьшения
свободной денежной массы. Следствием увеличения нормы обязательных резервов становится
уменьшение объѐма кредитования коммерческими банками, что ведѐт к сокращению свободной
денежной массы.
С 1 июля 2015 г. Национальный банк республики Беларусь унифицировал нормативы для
расчета банками фонда обязательных резервов. Согласно документу фонд обязательных резервов
(ФОР) будет формироваться банками по единому нормативу в размере 7 % от суммы средств,
привлеченных от физических и юридических лиц в белорусских рублях и иностранной валюте [2].
Унификация нормативов позволит снизить колебания ФОР, обусловленные изменением курса
национальной валюты, а также валютной структуры вкладов населения.
Третий инструмент - операции на открытом рынке, которые в настоящее время являются
основным инструментом денежно-кредитной политики. Наиболее часто под такими операциями
подразумевают куплю-продажу Национальным банком Республики Беларусь ценных бумаг за свой
счет и по собственной инициативе на открытых рынках для широкого круга инвесторов[3].
В 2014 г. весьма перспективно было применение краткосрочных облигаций и депозитов на
аукционной основе. В 2015 г. активно использовались ломбардные кредиты на аукционной основе, а
также краткосрочные облигации и обратное РЕПО на аукционной основе. И на протяжении 2016 г.
применяются ломбардные кредиты на аукционной основе, депозиты на аукционной основе и
краткосрочные облигации.
Анализ применения данных финансово-кредитных инструментов показывает, что
Национальному банку удаѐтся эффективно влиять на экономику страны, не допуская значительного
снижения объѐмов инвестиций. Несмотря на это, в Республике Беларусь для развития экономики всѐ
же необходимо развитие инвестиционного процесса для увеличения объемов инвестирования как
национальных субъектов хозяйствования, так и иностранных.
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЙ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Значительное место в финансовом обеспечении воспроизводственного процесса занимают
денежные сбережения населения, которые выступают в качестве основного элемента финансовых
ресурсов. Под сбережениями понимают неиспользованную за определенный период часть денежного
дохода физического лица или семьи, элемент оборота денежных доходов населения [1, c. 126].
Главной задачей политики в области денежных доходов населения и оплаты труда является
обеспечение в дальнейшем роста их реального содержания, как материальной основой повышения
уровня жизни населения.
Наиболее важными и выгодными для экономики страны являются такие организованные
долгосрочные вложения, как депозиты. В этом случае денежные сбережения являются
дополнительным не инфляционным источником инвестирования средств в экономику.
Прежде всего, необходимо отметить такой показатель как склонность населения к денежным
сбережениям. В 2013 году данный показатель был ниже 2012 года – 5,5% против 9,1%. В 2014 году
склонность населения к сбережению увеличилась и составила 6,1%, а в 2015 году – 6,2% (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика показателя склонность населения к денежным сбережениям
за 2013-2015 гг.
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2,3,4]
Депозиты населения в национальной и иностранной валюте в банках Республики Беларусь на
1 января 2014 г. составили 78,1 трлн. рублей, увеличившись за 2013 год в номинальном выражении на
59,2%, в реальном - на 30,7%. В 2012 году наблюдался номинальный рост депозитов на 113,5
процента, а в реальном выражении – на 2,3%. Значительный номинальный рост депозитов в данный
период предыдущего года обусловлен переоценкой инвалютных вкладов в связи с девальвацией
белорусского рубля.
В декабре 2013 г. переводные депозиты населения выросли значительно больше срочных:
14,3% (за счет рублевых переводных депозитов – на 19,1%) против 2,9%.
В целом за 2013 год переводные депозиты в реальном выражении также росли быстрее
срочных: 55,3% против 26,8%.
На 1 января 2014 г. вклады физических лиц в национальной валюте составили 24,3 трлн.
рублей и за 2013 год выросли на 10,4 трлн. рублей (в 2012 году – на 4 трлн. рублей), в реальном
выражении они увеличились на 43,9% (годом ранее снизились на 32,3%).
Депозиты населения в национальной и иностранной валютах в банках Республики Беларусь
на 1 января 2015 г. составили 102,3 трлн. рублей, увеличившись за 2014 год в номинальном
выражении на 31,1%, в реальном - на 12,5%. Годом ранее за данный период наблюдался
номинальный рост депозитов на 59,2%, а в реальном выражении – на 30,7%.
На 1 января 2014 г. вклады физических лиц в национальной валюте составили 33 трлн.
рублей, а в иностранной валюте – 7,3 млрд. долларов США.
В 2014 году сберегательные предпочтения населения сохранились за вкладами в иностранной
валюте: на 1 января 2015 г. их доля во всех вкладах населения составила 67,7% против 68,9% на 1
января 2014 г. Прирост вкладов населения в национальной валюте за 2014 год составил 8,7 трлн.
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рублей (в 2013 году – 10,4 трлн. рублей), в реальном выражении они увеличились на 16,7% (годом
ранее - на 43,9%) (таблица 2.3).
Таблица 1 – Динамика вкладов населения в банках Республики Беларусь за период 2013-2015
гг., млн. рублей
Показатели
2013
2014
2015
1

2

3

4

Вклады населения в
национальной и
78 067,4
102 338,5
134 342,1
иностранной валютах
Переводные
12 703,2
14 277,8
17 923,4
Срочные
65 364,1
88 060,7
116 456,1
В том числе:
1. Рублевые вклады
24 277,6
33 017,9
39 345,6
Переводные
9 081,9
10 156,7
15 344,8
Срочные
15 195,6
22 861,2
24 000,8
2. Инвалютные вклады
53 789,8
69 320,6
78 832,1
Переводные
3 621,3
4 121,1
8 269,5
Срочные
50 168,5
65 199,5
70 562,6
2.1 Инвалютные вклады,
6 276,5
7 289,2
7 562,1
млн. долларов США
Переводные
422,6
433,3
569,2
Срочные
5 854,0
6 855,9
6 992,9
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2,3,4]
Более наглядно данные динамики вкладов населения в банках Республики Беларусь в период
2013-2015 года представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика вкладов населения в национальной и иностранной валютах за 2013-2015
гг., млрд. руб.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2,3,4]
На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод, что на протяжении 2013-2015
гг. показатели личных доходов населения растут, однако, последствия мирового финансового кризиса
дают о себе знать. Одним из таких последствий является то, что даже при увеличении реального
располагаемого дохода покупательная способность остается прежней. Связано это с тем, что с ростом
доходов населения параллельно увеличиваются потребительские цены. При этом в стране
сохраняется довольно сильная межрегиональная дифференциация доходов населения.
Список использованных источников
1. Громыко, Г.Л. Социально–экономическая статистика [Текст] / Г.Л. Громыко. - М.: МГУ,
2002. – 230 с.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Страховой рынок является неотъемлемым элементом рыночной экономики. Понятие
страхового рынка трактуется в экономической литературе в двух аспектах. Во–первых, как сфера
денежных отношений, где объектом купли–продажи является специфическая услуга – страховая
защита (страховые услуги) и формируются предложение и спрос на нее. Во–вторых, как сложная
интегрированная система страховых и перестраховочных организаций, осуществляющих свою
деятельность.
Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интегрированную систему, к
звеньям которой относятся страховщики, страхователи, страховые продукты, страховые посредники,
профессиональные оценщики страховых рисков и убытков, объединения страховщиков и
страхователей и организация его государственного.
Страховой рынок Республики Беларусь характеризуется, следующими основными чертами.
С одной стороны:
1.
Наличием
двух
десятков страховых
организаций государственной
и
негосударственной формы собственности, большинство из которых, работают на рынке более 20 лет
и по праву завоевали доверие своих клиентов;
2.
Достаточно высокой степенью присутствия страховщиков через филиалы,
представительства и сеть страховых агентов в регионах республики;
3.
Наличием более 25 брокерских компаний – профессиональных страховых
консультантов, позволяющих своим клиентам заключать договора страхования на лучших условиях с
последующим их сопровождением, включающим содействие в получении страховых выплат;
4.
Высоким уровнем профессиональной подготовки специалистов страховых
организаций и страховых брокеров;
5.
Отсутствием «серых» страховых схем, достаточной открытостью и прозрачностью;
6.
Высокой подконтрольностью со стороны государства;
7.
Готовностью страховщиков к работе с большим объемом договоров и к предложению
на рынке новых страховых продуктов и программ.
С другой стороны:
1.
Своеобразной государственной политикой в области страхования пока не
рассматривающей страхование как наиболее эффективную систему защиты рыночной экономики от
предполагаемых рисков, как фактор экономической стабильности и стимул расширения
предпринимательской деятельности, как средство формирования долгосрочных инвестиционных
ресурсов;
2.
Неустойчивостью
страхового
законодательства,
слабо
направленного
на
стимулирование развития страхования, актуализацию самой идеи страхования и формирование
"страховой культуры" общества.
3.
Недостаточной страховой активностью населения, руководства многих предприятий,
недооценивающих возможности страхования, как механизма передачи своих рисков и убытков
третьему лицу;
4.
Существующим дисбалансом государственной политики и регулирования в
отношении участников рынка разных форм собственности, недостаточным использованием
рыночных принципов и подходов;
5.
Высокой долей обязательных видов страхования, объем сборов по которым, несмотря
на некоторое снижение в последние годы, остается на уровне 47% от общей суммы страховых
взносов [1].
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При этом, стоит отметить рост активности страхового сообщества за счѐт проведения
ежегодной специализированной выставки, формирования информационных материалов для СМИ,
участия в тематических ток-шоу на ТВ, использования социальной рекламы страхования.
Также стоит выделить существенные положительные подвижки в области популяризации
страховых услуг за последние годы в сегменте транспортного страхования (КАСКО) и медицинских
расходов (ДМС).
Несмотря на это, по итогам последних лет доля страхования в ВВП составила 0,93%.
Аналогичный показатель в Европе составляет 8,3%, в Польше – 3,9%, в России – 1,2%, в Украине –
1,9% [2]. Это говорит о том, что уровень проникновения страхования в Республике Беларусь остаѐтся
низким и не соответствующим нынешнему уровню экономического развития страны.
При этом доля рынка страхования «не жизни» в ВВП в Беларуси составила всего 0,87%. В то
же время аналогичный показатель в европейских странах в среднем составляет 3,1%, в Польше –
1,6%, в России – 1,1%, в Украине – 1,8%.
Доля страхования жизни в ВВП составила 0,06%, что является очень низким показателем в
сравнении как с развивающимися странами, так и с развитыми. Показатель для европейских стран 5,2%, Польши – 2,3%, России – 0,1%, Украины – 0,1%.
Данные цифры показывают большую долю страхования жизни в развитых европейских
странах в целом и Польше в частности, а также преобладание страхования «не жизни» в Республике и
Беларусь и других восточных странах, что ещѐ раз указывает на большую долю обязательных видов
страхования.
Для реализации возможностей страховой отрасли нужна более активная государственная
поддержка. Чем яснее государство осознает роль страхования как стратегического сектора
экономики, тем скорее в Беларуси будет осуществлен переход к социально ориентированному
рыночному росту. Основными направлениями в плане роста объемных показателей страхового рынка
в новой концепции должны стать стимулирование спроса на страховые услуги и содействие
повышению страховой грамотности населения и бизнеса, увеличение капиталов страховых
организаций. В плане преодоления структурных диспропорций – снижение доли обязательных видов
страхования в совокупных взносах и повышение эффективности работы систем обязательного
страхования, развитие инфраструктуры страхового рынка. В плане повышения эффективности
страхового сектора – развитие конкуренции, совершенствование страхового законодательства, форм
и методов страхового надзора [3].
Для повышения спроса на страхование государство и страховое сообщество в целом должны
заботиться о повышении страховой грамотности населения, обеспечении высоких стандартов
качества предоставляемых услуг, формировании имиджа страховых компаний как надежных
защитников на случай чрезвычайной ситуации.
Также необходимо, по примеру развитых
Европейских стран развивать риск-менеджмент на предприятиях для лучшего понимания важности
страхования в рисковых ситуациях.
Чтобы принять возрастающий объем рисков, страховым компаниям предстоит значительно
увеличить размер собственного удержания за счет роста собственных средств. Страховые
организации обязаны стать крупными игроками на национальном рынке заимствования, эффективно
размещать значительные суммы резервов на фондовом рынке,
инвестировать в развитие
отечественной экономики. Так наибольший удельный вес в структуре инвестиционного портфеля
страховых компаний европейских стран составляют вложения в корпоративные ценные бумаги –
42%. Также большую долю занимают инвестиции в государственные ценные бумаги – 23%,
ипотечное кредитование – 15%, недвижимость – 9%.
Роль обязательных видов страхования в развитии страхового рынка следует постепенно
снижать. Доля обязательных видов страхования в совокупных страховых взносах не должна
превышать 40%, что соответствует этому показателю в среднем по Европе. Государству необходимо
пересмотреть механизмы функционирования имеющихся обязательных видов страхования и
построить их на основе рыночных принципов.
Рост объемов собранных страховых взносов и повышение капитализации страхового рынка
должны сопровождаться соответствующим развитием его инфраструктуры: созданием института
независимых актуариев, совершенствованием деятельности оценщиков, сюрвейеров, страховых
брокеров, повышением квалификации специалистов страхового дела.
Для предотвращения диспропорций и противоречий на страховом рынке необходимо
разработать единые принципы его регулирования и синхронизировать различные мероприятия по
стимулированию развития, повышению эффективности. Важную роль здесь может сыграть
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профессиональная организация. К ней должны перейти функции по поддержанию высоких этических
норм ведения бизнеса, созданию единых баз данных по страхователям и сбору страховой статистики,
определению рекомендованного среднего уровня тарифов по различным видам страхования,
разработке типовых правил по новым страховым продуктам. В будущем возможна передача
профессиональной организации функции по разработке и реализации системы сертификации и
повышения квалификации специалистов страхового дела.
Таким образом, следование данным мерам позволит страхованию стать наиболее
эффективной системой защиты рыночной экономики от предполагаемых рисков, а страховым
организациям - крупными игроками на национальном финансовом рынке.
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ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ У КРИЗОВИЙ
ПЕРІОД ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
Більшість підприємств гірничо-металургійного комплексу, що функціонують в сучасних
умовах економічної кризи, особливо гостро відчувають погіршення фінансових показників
господарської діяльності внаслідок порушення розрахунково-платіжної дисципліни та нестачі
фінансових ресурсів. У зв‘язку з цим в питаннях підтримки необхідного рівня ліквідності і
платоспроможності підприємств ГМК, що функціонують в умовах ринку, актуальним є ефективне
управління поточною дебіторською заборгованістю.
Вивченням проблем управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства займалися
такі вчені як: Білик М.Д., Павловська О.В.,
Притуляк Н.М., Зінь Е.А., Крейнина М.Н., Власова
Н.О., та інші.
Ліквідність є одним з головних критеріїв для визначення фінансового стану підприємства в
умовах ринкової економіки, коли виникає потреба оцінити перспективу розвитку підприємства,
спрогнозувати його майбутній фінансово-господарський стан та визначити можливі шляхи
попередження негативних явищ.
Основною сировинною ланкою ГМК в Україні, є підприємства гірничодобувної галузі, що
забезпечують видобуток, збагачення та агломерування залізних, марганцевих і хромітових руд [1].
Серед підприємств криворізького басейну, можна виокремити такі спеціалізовані гірничозбагачувальні комбінати, як: ПАТ ―Інгулецький ГЗК‖, ПАТ "Південний ГЗК", ПАТ ―Центральний
ГЗК‖. В даних умовах економічної нестабільності комбінати співпрацюють з клієнтами на умовах
відстрочки платежу. Саме за рахунок великої частки товарної дебіторської заборгованості в
оборотних активах кожне з підприємств має потужний запас ліквідності, чим і забезпечує в
майбутньому розрахунки з кредиторами.
Оцінюючи дебіторську заборгованість підприємств за строками непогашення, яка
відображена у фінансовій звітності можна встановити, що більше 90 % зобов‘язань дебіторів мають
строк непогашення більше 3 років, а це критичний строк для віднесення такої заборгованості до
безнадійної. До того ж на підприємствах результати діяльності яких проаналізовано обсяг товарного
кредиту, що надає підприємство своїм покупцям значно вищий ніж залучені кошти. Відсутність
розрахунків покупців за відвантажену продукцію може призвести до проблеми ліквідності активів, а
в майбутньому до технічного банкрутства.
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Для уникнення загрози неплатоспроможності, підприємства мають дотримуватися політики
управління дебіторською заборгованістю, а саме її рефінансування. Основними формами
рефінансування дебіторської заборгованості, використовуваними в даний час, є: факторинг; облік
векселів, виданих покупцями продукції; форфейтинг.
Головна функція факторингу в сучасних умовах полягає у зменшенні неплатежів, прискоренні
товарообігу й створенні стабільної системи фінансового забезпечення виробничої сфери.
Застосування факторингу дає змогу перетворити неліквідну дебіторську заборгованість на наявні
кошти, які можуть бути одразу ж використані на виробничі цілі, шляхом переуступки заборгованості
[2].
Станом на 31.03.2016 в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 467
фінансових компаній, які мають право надавати послуги факторингу. Протягом І кварталу 2016 року
фінансові компанії уклали 3 902 договори факторингу на загальну суму 3 286,6 млн. грн., виконали 2
900 договорів на суму 2 491,2 млн. грн. Діючими на кінець І кварталу 2016 року залишалося 9 650
договорів факторингу[3].
Кожен суб‘єкт господарювання, що воліє рефінансувати дебіторську заборгованість, може
самостійно обрати вигідні для нього умови і тарифи банківського факторингу. Приклади умов
надання послуги факторингу банками з числа лідерів ринку послуг відображені в таблиці (табл. 1)
[4]:
Таблиця 1
Умови і тарифи факторингу в банках - факторах
Банк, який
виступає в
ролі фактора

ОТП Банк

Укрексімбан
к

Обсяг
фінансування
,
% від суми
накладної

Умови видачі факторингу

Тільки для регулярних поставок. Тільки для
компаній, що працюють понад 2 роки і
дебіторів, які співпрацюють з компанією
понад 6 місяців
Тільки для накладних понад 1,5 млн. грн.
Тільки для компаній, що працюють понад 1
року і дебіторів, які співпрацюють з
компанією понад 6 місяців

Мінім
а-льна
кількі
сть
дебіторів

Мінімальна
ставка,
%
річних

Комісія за
обслуговування,
% суми
надходжень

90%

1

28 %

0,1%-0,9%
(залежно від
періоду
відстрочки)

90% мінус
плата за
факторинг

3

31%

Немає комісії

Райффайзен
Банк Аваль

Тільки для дебіторів, які співпрацюють з
компанією понад 3 місяці, за які вироблено
3 поставки

80% мінус
плата за
факторинг

5

30 %

1,1%-1,85%
(залежно від
періоду
відстрочки)

ПУМБ

Немає обмежень; мінімальний пакет
документів. Існує можливість онлайнзамовлення факторингу.

90%

1

30 %

2-3%

Альфа-Банк

Немає обмежень

Немає
обмежень (до
100%)

1

31%

Немає комісії

В Україні, в більшості випадків банки-фактори реалізують потребу в операції факторингу суб‘єктів
господарювання, якщо останні є їх клієнтами.
ПАТ ―Інгулецький ГЗК‖ на правах
корпоративного клієнту банку «ПУМБ», може отримати вигідний тариф - 30% ставку за
користування коштами банку, комісія стягується лише за обслуговування і банк вже маючи певний
пакет документів від підприємства, зможе прийняти рішення про надання заявленої в договорі
факторингу суми в мінімальні строки. Для підприємства, Продукція комбінату ПАТ "Південний ГЗК"
надходить на металургійні підприємства України, Польщі, Чехії, Словаччини, Югославії, Румунії, з
2010 року комбінат може стабільно працювати з річною продуктивністю по концентрату
11,1
млн.т. [5]. Тому, зважаючи на умови видачі факторингу різними банками (див.табл.1), обираючи
серед можливих банків-факторів, найвигіднішим буде скористатись послугою яку надає банк «ОТП
Банк», що співпрацює з підприємствами з регулярними поставками, до того ж саме в цьому банку діє
мінімальна річна ставка. ПАТ ―Центральний ГЗК‖ актуальним буде обрати «Альфа-Банк», тому що за
умовами видачі факторингу не обов‘язково бути клієнтом даного банку, а також вигідним є
можливий обсяг фінансування, що сягає 100%, при цьому комісія за обслуговування не стягується.
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Отже, сучасний стан економіки може свідчити про неспроможність дебіторів підприємств
ГМК розраховуватись за відвантажену продукцію і це може гальмувати процес їх розрахунків з
кредиторами. Довготривале неповернення дебіторської заборгованості викликає дефіцит грошових
ресурсів, що відповідно здатне знизити фінансову стійкість підприємства. Для покращення та
удосконалення фінансового стану підприємств ГМК можливе використання так званих субститутів
кредиту. Одним з таких субститутів є факторинг, який можна трактувати як спосіб
короткострокового фінансування діяльності підприємства,за допомогою якої посередник
(факторинговий відділ банку) за певну плату одержує від підприємства право стягнути і зарахувати
на його рахунок належні йому від покупців суми грошей (право інкасувати дебіторську
заборгованість). Одночасно з цим посередник кредитує оборотний капітал клієнта і бере на себе його
кредитний і валютний ризики.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Под золотовалютными резервами понимают совокупность наиболее ликвидных активов,
находящихся в распоряжении страны. Золотовалютные резервы - резервный фонд, который
Национальный банк Республики Беларусь использует в случае необходимости. Золотовалютные
резервы обеспечивают стабильность национальной валюты и сохраняют устойчивость финансового
положения государства. В Республике Беларусь к золотовалютным резервам относятся: средства в
иностранной валюте; резервная позиция в МВФ; специальные права заимствования; монетарное
золото; прочие активы [1].
Одним из важнейших направлений денежно-кредитной и валютной политики Республики
Беларусь является управление золотовалютными резервами Национального банка Республики
Беларусь. Национальный банк Республики Беларусь сталкивается с рядом проблем в управлении
золотовалютными резервами, что обусловлено внешними и внутренними условиями развития страны.
Чтобы определить проблемы управления золотовалютными резервами Национального банка
Республики Беларусь, необходимо проанализировать динамику золотовалютных резервов, что
представлено на рисунке 1.
На 1 ноября 2014 г. золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ
составили 6 022,7 млн. долларов США в эквиваленте, в национальном определении - 6 721,2 млн.
долларов США в эквиваленте.
К концу 2014 года золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ
сократились и на 1 января 2015 г. составили 5 059,1 млн. долларов США в эквиваленте, в
национальном определении - составили 5 716,0 млн. долларов США в эквиваленте.
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Рисунок 1 – Динамика объемов золотовалютных резервов Республики Беларусь за 20142016 гг.
Источник: собственная разработка на основе источника [2]
В 2015 году также наблюдалось снижение объемов золотовалютных резервов. В целом по
итогам 2015 года золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ
сократились на 883,3 млн. долларов США, в национальном определении – на 1 248,4
млн. долларов США.
Основными причинами снижения объема золотовалютных резервов по итогам года стали
погашение Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних
обязательств в иностранной валюте в размере 6,0 млрд. долларов США, уменьшение рыночной
стоимости золота, входящего в состав международных резервных активов, на 0,2
млрд. долларов США, а также иные факторы.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов способствовали рефинансирование валютных
обязательств Министерством финансов и Национальным банком путем выпуска валютных облигаций
и привлечения кредитных ресурсов в общем объеме около 3,8 млрд. долларов США, поступления от
взимания экспортных пошлин на нефтепродукты в размере 1,4 млрд. долларов США, а также иные
факторы. Также поддержанию международных резервных активов способствовала чистая покупка
Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
в сумме 230 млн. долларов США, сформировавшаяся в результате превышения предложения валюты
над спросом на нее на внутреннем валютном рынке.
В 2016 году также происходило снижение золотовалютных резервов. Однако наблюдалась и
тенденция увеличения, которая произошла вследствие поступления второго транша финансового
кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, средств от продажи Министерством финансов
и Национальным банком Республики Беларусь облигаций, номинированных в иностранной валюте,
покупки Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютнофондовая биржа", поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Кроме
того, принятое Исполнительным советом МВФ решение о включении с 1 октября 2016 г. китайского
юаня в корзину валют, составляющих специальные права заимствования (СДР), позволило учитывать
данную валюту при расчете показателя золотовалютных резервов Республики Беларусь в
определении ССРД МВФ и, таким образом, поспособствовало увеличению объемов золотовалютных
резервов [2].
Главной проблемой в управлении золотовалютными резервами Национального банка
Республики Беларусь является то, что в Республике Беларусь на сегодняшний день существуют
экономические проблемы, связанные с высоким риском девальвации национальной валюты,
платежным балансом, долговыми обязательствами. Данные экономические проблемы планируется
решать за счет средств золотовалютных резервов Национального банка Республики Беларусь, что
негативно влияет на их размер и структуру. На графике видно, что золотовалютные резервы
Республики Беларусь с каждым годом становятся меньше.
Золотовалютные резервы формируются не преимущественно в долларовом компоненте, а в
"многовалютном" компоненте с целью снижения зависимости экономики страны от экономической
ситуации, а также минимизации валютного риска.
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Проблема управления золотовалютными резервами Беларуси состоит в обеспечении
эффективности их использования, поскольку формирование резерва происходит в довольно сложных
условиях функционирования национальной экономики. Это требует от органов валютного
регулирования анализа и выработки решений по следующим направлениям:
1.
Определение оптимально необходимого объема золотовалютных резервов.
Чрезмерное сокращение золотовалютных резервов может привести к невозможности удовлетворять
минимальные потребности в импорте, обслуживать внешние долговые обязательства и поддерживать
международную валютную ликвидность страны, стабильность национальной валюты.
2.
Выбор между составляющими золотовалютных резервов.
В первую очередь существует проблема выбора между двумя основными компонентами –
иностранной валютой и золотом. Аргументом в пользу минимального удельного веса золотого запаса
является то, что золото, в отличие от валютных активов, не приносит дохода в виде процентов. Кроме
того, его хранение требует расходов. Однако золото остается высоко ликвидным активом, который
можно любое время реализовать на мировом рынке в обмен на твердую валюту или использовать
посредством залоговых операций или сделок «своп» для получения кредита в иностранной валюте.
Так как Беларусь не добывает золото, целесообразно сосредоточить усилия на формировании
достаточного запаса других драгоценных металлов (серебра, платины и металлов платиновой
группы), так как слитки драгоценных металлов также принимаются в большинстве развитых
государств.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Особенностью современного экономического развития стран мира является недостаточность
внутренних источников для обеспечения полноценного экономического развития. Все участники
международной финансовой системы стремятся привлечь дополнительных внешних инвесторов. Но
привлекать и использовать внешние заимствования необходимо максимально эффективно и
рационально, так как это может приводить как к положительному эффекту (развитие национальной
экономики, отдельных производств и сферы услуг), так и к отрицательному (превысив лимит,
внешний долг становится обременительным для страны, создавая угрозу финансовой безопасности)
[1] Данный аспект определяет актуальность выбранной темы исследования.
Следует учитывать и тот факт, что государственная задолженность может иметь различные
последствия в зависимости от состояния и уровня экономического развития страны. Это можно
рассмотреть, проанализировав такой показатель как, например, индекс человеческого развития.
Данный показатель является одним из стандартных общеизвестных инструментов при общем
сравнении уровня жизни различных стран мира и регионов. Так, например, несмотря на то, что в
США госдолг превышает годовой ВВП и составляет 113,2% от ВВП, показатель качества жизни
населения выше, чем в Греции, размер госдолга которой так же выше уровня ВВП (165% от ВВП). В
то же время, в России и Беларуси, уровень государственного долга которых не превышает объема
ВВП стран (12,6% и 55,3% соответственно), индекс человеческого развития ниже, чем у
вышеуказанных государств.
В Республике Беларусь пик роста внешнего государственного долга наблюдался в июле 2014
года и составил 13,4 млрд. дол. США. Рост долга обусловлен привлечением новых займов на общую
сумму 2 435,9 млн. дол. США на протяжении данного периода. В 2015 году величина долга составила
12,6 млрд дол. США, уменьшившаяся по сравнению с предыдущим годом на 800 млн дол. США. На
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данный момент (1 сентября 2016 года) внешний государственный долг составил 13,3 млрд. дол.
США, увеличившись с начала года на 896 млн. дол. США, или на 7,2% (с учетом курсовых разниц).
Основным внешним кредитором для Беларуси в период с 2013 по 2016 гг. остается
Российская Федерация, доля которого в общем объѐме внешних долговых обязательств нашей страны
составляет 65 % (то есть 6 965,4 млн. дол. США). На втором месте среди стран-кредиторов
Республики Беларусь расположилась КНР, доля которого в общем объѐме внешних долговых
обязательств составляет 16,6 % или 1 780,1 млн. дол. США. Евразийский фонд стабилизации и
развития (Антикризисный фонд ЕврАзЭС) – 15,7%. (1 680,0 млн. дол. США). Незначительную долю
в общем объѐме занимают другие кредиторы Республики Беларусь, к которым можно отнести
Международный банк реконструкции (МБРР) – 2,7% (или 290,2 млн. дол. США). Всего же (в период
с января 2013 года по сентябрь 2016 года) общая сумма полученных кредитов составила 10 715,7 млн.
дол. США.
В последние годы Республика Беларусь, помимо Российской Федерации, активно
сотрудничает с Китайской Народной Республикой. И поэтому наблюдается увеличение кредитов,
предоставляемых китайским правительством. Рассмотрим некоторые из них более подробно. Самыми
крупными являются кредиты, выданные Экспортно-импортным банком Китая (Эксимбанк) и Банком
развития Китая, общий объѐм которых составил 10 млрд. дол. США. Кроме этого, Китай предоставил
Беларуси на льготных условиях экспортные кредиты для поддержки приоритетных направлений
сотрудничества, а также межгосударственный льготный займ на 1 млрд. дол. США. Существенным
же условием является то, что данные кредиты носят связанный характер, то есть кредит,
предполагающий реализацию проектов с участием китайских компаний и организаций [3].
В целом, изучив динамику внешнего долга Республики Беларусь, можно выявить ряд
проблем, основными из которых являются:
−
риск волатильности обменного курса национальной валюты страны с частично
конвертируемой валютой, которая привлекает и погашает внешние заимствования в иностранной
валюте. Это ведѐт к затруднению выплаты внешнего государственного долга.
−
привлечение связанных кредитов носит некоторые обременительные условия для
получателя на фоне высоких процентных ставок за пользования ресурсами. Данная проблема
заключается в том, что необходимо приобретать продукцию и услуги страны-кредитора. В результате
чего появляется дополнительная нагрузка: ограниченность партнеров для предприятий Беларуси,
реализующих проекты, что ограничивает возможности по выбору ценового диапазона
приобретаемых услуг, товаров и работ, их качеству и дальнейшей сопутствующей эксплуатации [2].
Возможными рекомендациями по вопросам совершенствования управления внешним долгом
являются:
− диверсификация способов внешнего заимствования в сторону увеличения роли
инструментов финансового рынка, а также более активное использование в будущем другого
источника внешнего финансирования – прямых иностранных инвестиций.
− более активный выход на международный рынок государственных долговых обязательств.
Их выпуск позволит с одной стороны диверсифицировать источники внешнего заимствования, с
другой – позволит отслеживать динамику процентных ставок для Беларуси, тем самым создаст
инструмент оценки ее платежеспособности и устойчивости развития [4, с. 18-19].
Величина внешнего долга оказывает существенное влияние на национальную экономику и
финансовую систему нашей страны. Для успешного его привлечения и управления необходимо
сочетание двух агрегированных факторов: с одной стороны, активного и эффективного
экономического развития, создающего материальную основу для выплат по задолженности и ее
привлекательность для инвестора, а с другой - грамотной и рациональной политики в области
внешних заимствований, проводимой в соответствии с главной целью деятельности любого
государства - повышением его благосостояния. Таким образом, сбалансированное управление
государственным долгом будет служить источником ускоренного социально-экономического
развития и укрепления финансового положения для Республики Беларусь.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В нашей стране нетрудоспособные граждане составляют предмет заботы государства, которое
социальную политику ставит во главу угла своей деятельности.
Пенсионным обеспечением охвачен каждый нетрудоспособный, постоянно проживающий на
территории РБ, независимо от гражданства, деятельности в прошлом и других обстоятельств.
Основным нормативным документом, регламентирующим данные процессы, является Закон
Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении».
В Республике Беларусь в настоящее время существуют следующие виды пенсий:
А) трудовые:
- пенсии по возрасту
- пенсии по инвалидности
- пенсии по случаю потери кормильца
- пенсии за выслугу лет
- пенсии за особые заслуги
Б) социальные.
Существующую в Беларуси пенсионную систему «Работающий платит за пенсионера»
называют солидарной. Через политические институты, бюрократические процедуры данная система
перераспределяет ресурсы от одних социальных групп в пользу других, от одного поколения другому
[1].
Закон предусматривает обращение граждан за пенсией в любое время после возникновения
права на нее, без ограничений каким-либо сроком и независимо от характера их занятий ко времени
обращения [2].
Для того, чтобы проанализировать сложившуюся в настоящее время пенсионную систему РБ,
первоначально необходимо изучить динамику численности пенсионеров за ряд лет. Для иллюстрации
долгосрочных изменений, период анализа был выбран следующий: 2005, 2010, 2012, 2015 годы.
Динамика численности пенсионеров, чел.
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Рисунок 1 – Динамика численности пенсионеров
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]
Как видно из рисунка 1, начиная с 2005 года численность пенсионеров неуклонно растет. За
период с 2005 по 2010 годы их численность возросла на 24 236 человек ,а за период с 2010 по 2012
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годы наблюдалось более значительное увеличение числа пенсионеров - на 43 334 человека, то есть за
2 года их прирост составил почти в 2 раза больше, чем за 5 лет (2005-2010 гг.).
Подавляющее большинство пенсионеров получают трудовые пенсии. Из них основная масса –
это пенсионеры по возрасту, численность которых в течение рассматриваемого периода также
возрастала с каждым годом, причем начиная с 2010 года темп роста их числа увеличился, только за
2015 год численность этой категории граждан приросла на 27 082 человека и составила к концу года
2 061 945 человек. Эти тенденции отражают стремительный процесс старения населения республики,
в настоящий момент около четверти населения – пенсионеры.
Общая сумма назначаемых пенсий за анализируемый период в эквиваленте белорусских
рублей возросла более, чем в 10 раз с 515,86 млрд руб. в 2005 году до 5599,49 в 2015 году, однако в
долларовом эквиваленте рост данного показателя значительно ниже -рост всего в 2,45 раза. Подобная
ситуация наблюдается и в отношении среднего размера пенсий.(рисунок 2) В национальной валюте
средний размер пенсий увеличился с 211 тыс. руб. в 2005 году до 2805,7 тыс. руб. в 2015, а в
долларах США динамика прослеживалась следующая: с 98 долларов в 2005 году до 145 долларов в
2015 году. Такая ситуация объясняется инфляционными процессами, происходящими в экономике
страны.
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Рисунок 2– Динамика среднего размера пенсий
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]
В настоящее время основными проблемами, характерными для пенсионной системы РБ,
являются:
- при высоком тарифе страховых взносов, уровень размеров пенсий остается низким и не
позволяет значительной части пенсионеров поддерживать материальное благосостояние на
приемлемом уровне;
- сужение финансовой базы пенсионного обеспечения, увеличение доли социальных выплат,
на которые не начисляются пенсионные взносы;
- увеличивающаяся экономическая нагрузка на трудоспособное население, которая связана с
усилением процесса старения населения на фоне уменьшения его численности [6]
Поэтому пенсионная система РБ нуждается в реформировании, одним из вариантов которого
является переход от распределительной системы к накопительно-распределительной, при которой
часть взносов будет, как и прежде, уплачиваться работодателем, а часть будет инвестироваться в
различные фонды самим работником. Это позволит работникам знать размер причитающейся к
получению в будущем пенсии, который будет напрямую зависеть от размера взносов, а также самим
выбирать направление инвестирования своих отчислений.
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РОЗВИТОК ЯДЕРНОГО СТРАХОВОГО ПУЛУ В УКРАЇНІ
Велика кількість проблем, що існують у страхуванні, не завжди може бути вирішена
окремими страховиками. Для координації діяльності, захисту інтересів своїх членів і здійснення
спільних програм створюють об‘єднання страховиків. Аналіз міжнародних і регіональних об‘єднань
страховиків свідчить про те, що лише незначна їх кількість створена для координації учасників з
питань ядерного страхування.
Для гарантій максимально високого покриття ядерних ризиків у 2003 р. в Україні було
створено Ядерний страховий пул (ЯСПУ) – об‘єднання провідних страхових і перестрахувальних
компаній внутрішнього страхового ринку.
Ядерний страховий пул є угодою між страховиками про прийняття на себе ядерних ризиків на
виконання міжнародних зобов‘язань України за Віденською Конвенцією про цивільну
відповідальність за ядерну шкоду (1963 р.), вимог Закону України «Про цивільну відповідальність
за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» та Закону України «Про страхування». «Положення
про Пул» було затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 р. №953.
Основними напрямками діяльності ЯСПУ є:
організація та координація страхування і перестрахування українських ядерних ризиків,
ризиків при транзитному транспортуванні територією України ядерних матеріалів;
організація перестрахування ядерних ризиків та координація взаєморозрахунків із
зарубіжними ядерними пулами по страхових виплатах;
організація проведення експертиз по оцінці безпеки ядерних об'єктів і розмірів заподіяної
ядерної шкоди;
розробка єдиних для всіх членів пулу правил страхування, зразків договорів страхування та
інших документів.
На сьогодні до складу Ядерного страхового пулу входить 23 провідні українські страхові
компанії, основною метою яких є реалізація цілої низки міжнародних проектів у ядерній енергетиці
країни.
Ємність пулу за українськими ядерними ризиками станом на 2016 р. складає 6 мільйонів
спеціальних прав запозичення (СПЗ), що становить 4% загального ліміту відповідальності (150
мільйонів СПЗ). Інша частина ліміту відповідальності перестрахована пулом у 18 іноземних Ядерних
страхових пулах: Американському, Бельгійському, Білоруському, Британському, Нідерландському,
Іспанському, Китайському, Німецькому, Північному (Швеція та Фінляндія), Російському,
Словацькому, Словенському, Угорському, Французькому, Хорватському, Чеському, Швейцарському,
Японському.
У червні 2004 р. пулом було застраховано цивільну відповідальність за ядерну шкоду за всіма
діючими енергоблоками ДП НАЕК «Енергоатом».
З липня 2007 р. укладалися договори зі страхування і перестрахування транзитного
транспортування ядерних матеріалів. У лютому 2012 р. було застраховано цивільну відповідальність
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Чорнобильської АЕС. Надається страховий захист також дослідницьким реакторам (Інститут ядерних
досліджень НАН України, Національний науковий центр НАН України «Харківський фізикотехнічний інститут» та ін.).
2013 р. було укладено перший договір із перестрахування будівельно-монтажних ризиків
будівництва АЕС (Островецька АЕС, Білорусь). У 2011-2014 рр. ЯСПУ представляв регіональні
інтереси 8 ядерних пулів Центральної та Східної Європи у Координаційному комітеті світової
спільноти ядерних пулів – Комітеті із загальних питань Форуму Ядерних Страхових Пулів.
У рамках діяльності Європейської Асоціації страховиків та Організації Європейських
Ядерних Форумів FORATOM представники ЯСПУ беруть активну участь у Робочих групах, що
працюють над удосконаленням ядерного страхового законодавства ЄС та країн, що мають
приєднатися до Євросоюзу.
Ядерний страховий пул України є невід‘ємною складовою світової системи ядерних
страхових пулів, що існує вже майже 60 років. ЯСПУ бере участь у перестрахуванні ризиків ядерних
установок (цивільної відповідальності, майна, перерви у виробництві, відповідальності директорів і
посадових осіб, транспортування ядерних матеріалів, тощо), докладає чимало зусиль для перенесення
досвіду і тенденцій європейського законодавства до українського національного.
Функціонування Ядерного страхового пулу України є надзвичайно важливим, адже єдність у
вирішенні питань ядерної безпеки – запорука безпечного розвитку ядерної енергетики не тільки для
окремої держави, а й у глобальному масштабі.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕХАНІЗМУ ЛЕВЕРИДЖ-ЛІЗИНГУ
Зростання масштабів лізингової діяльності підвищує інтенсивність розвитку підприємництва,
що є важливим для всіх секторів економіки України. Лізинг, як форма фінансування інвестиційних
потреб вітчизняних підприємств, є найбільш реальною альтернативою традиційному банківському
кредитуванню в умовах економічної кризи.
Леверидж-лізинг має значні перспективи свого розвитку в Україні, оскільки дозволяє
лізинговим компаніям залучати грошові ресурси банківського сектора з метою фінансування реальної
економіки. Найбільші вітчизняні лізингові компанії є дочірніми компаніями банків, а для таких
компаній схеми леверидж-лізинг є ще більш актуальними.
Леверидж-лізинг є одним з найбільш складних та, водночас, поширених видів лізингу в
країнах з розвинутим ринком лізинговим послуг (частка левериджу в загальних обсягах лізингових
операцій становить в середньому 30%).
Специфічною особливістю леверидж-лізингу є те, що в угоді беруть участь велика кількість
сторін, в тому числі: більше одного акціонера, включаючи лізингодавця; більше одного кредитора;
один і більше продавців, тобто як мінімум 5 учасників.
Група співінвесторів проекту з боку лізингодавця - акціонери спеціально створеної керуючої
компанії, яка стає лізингодавцем і укладає безпосередньо договір лізингу. Ці учасники здійснюють
фінансування лише частини коштів, необхідних для покупки об'єкту лізингу. Вони використовують
тільки обмежену суму власних коштів, як правило, 20% від початкової вартості майна. Гроші
залучаються за допомогою випуску акцій і поширення їх серед акціонерів. Частина, що залишилася
більша частина коштів (80%), необхідних для придбання майна, залучається іншою групою
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кредиторів угоди, якими, як правило, виступають банки. Складається співвідношення, в якому
леверидж дорівнює 4 до 1.
Отже, лізингодавець, будучи номінальним власником лізингового майна, надає тільки
четверту або п'яту частину від всього капіталу, необхідного для його придбання. Сума, що
залишилася у вигляді кредиту приходить від інституційних інвесторів. При цьому, в залежності від
ліквідності майна і кредитоспроможності лізингоодержувача визначається вартість запозичень без
регресу.
Таким чином, найбільш часто використовувана модель леверидж-лізингу є комбінацією
цілого ряду елементів: купівлі-продажу активу за рахунок власного капіталу лізингодавця і засобів,
отриманих в результаті безрегресійного синдикованого кредитування (без права звернення стягнення
на майно боржника); укладення лізингового контракту; поступки дебіторської заборгованості на
лізингові платежі в рахунок погашення заборгованості по тілу кредиту та відсотками; зміни особи в
зобов'язанні й ін.
Підкреслимо основні переваги використання моделі леверидж-лізингу для нашої країни.
По-перше, можливість застосування податкових пільг і преференцій при використанні моделі
леверидж-лізингу (пільги з податку на майно і податку на прибуток).
По-друге, мотивацією для застосування моделі леверидж-лізингу стає можливість досягнення
15-18% економії в залежності від конкретики інвестиційних проектів у порівнянні з іншими схемами
їх фінансування, наприклад, кредитом або міжнародними торговельними фінансуванням за участю
агентств зі страхування фінансових ризиків експортно-імпортних операцій.
По-третє, наявність можливості вбудовувати в інвестиційні проекти, які реалізуються за
моделлю леверидж-лізингу, найбільш привабливі елементи інших моделей, наприклад, факторингу
або форфейтингу. Зокрема, ці елементи можуть бути корисні для фінансування поповнення
оборотних коштів, необхідних для учасників інвестиційного проекту.
По-четверте, використання в якості забезпечення в угодах леверидж-лізингу самого майна, що
є предметом лізингу, а не міжнародних контрактів на поставку високоліквідних продуктів, перш за
все, сировинних.
По-п'яте, структурування угоди в найбільш привабливому вигляді для кінцевого користувача
з точки зору обсягу наданих йому послуг, що здійснюється лізингодавцем.
По-шосте, при використанні моделі леверидж-лізингу з урахуванням застосування механізму
синдикації можна досягти більш високого рівня фінансового левериджу для кінцевого позичальника лізингоодержувача в порівнянні з іншими схемами фінансування інвестиційного проекту.
Доцільною виглядає співпраця українських банків із зарубіжними банками, ресурси яких є
дешевшими, з метою реалізації подібних проектів. В результаті такого симбіозу агрегована для
позичальника ставка може виявитися вище, ніж за кордоном, але менше, ніж на внутрішньому ринку.
Як показує досвід розвинених країн, державна підтримка такої моделі фінансування значно
стимулює кредитну активність банківської системи, забезпечує пріоритетний розвиток
інвестиційного кредитування порівняно із споживчим та посилює конкурентні позиції української
економіки у системі світового поділу праці.
УДК 338.43
Васильева М.К, Василевская К.О.
Барановичский государственный университет, г.Барановичи, Беларусь
Научный руководитель: Цимбаленко С.Н., м.э.н.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДРЕЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В
настоящее
время
поддержание
должного
уровня
конкурентоспособности
сельскохозяйственного производства возможно лишь при мощной финансовой поддержке
финансового сектора экономики.
На протяжении последних лет агропромышленный комплекс Республики Беларусь достиг
заметных результатов.
Для Беларуси важно создание устойчивой производственной базы, создающей условия для
последовательного повышения экономической эффективности агропромышленного производства,
конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и рыночной сбалансированности
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внутреннего продовольственного рынка по спросу и предложению, а также наращивание экспортного
потенциала.
Однако затраты на ведение сельскохозяйственного производства остаются по-прежнему на
высоком уровне, накапливаются долги перед кредитными организациями и государством, уровень
доходности от производственной деятельности неудовлетворителен для обеспечения финансовой
самостоятельности и устойчивости предприятий.
Кроме того, в силу объективных причин и специфических особенностей (сезонность
производства, длительность производственного цикла и так далее), сельскохозяйственные
сельхозпроизводители не могут поддерживать прибыльность, сопоставимую с крупными
предприятиями промышленности, поэтому государственная поддержка в той или иной форме
является необходимым элементом агропродовольственной политики. В связи с чем, значительная
часть финансовых ресурсов государства направляется на поддержку сельского хозяйства.
Финансовая поддержка агропромышленных комплексов в Республике Беларусь крайне
необходима, так как сельское хозяйство страны отличается нестабильностью своих ресурсов и
зависимостью от многих факторов.
В Республике Беларусь государственная поддержка агропромышленному комплексу
оказывается за счет средств республиканского бюджета и местных (областных и районных)
бюджетов на базе целевых программ, специально созданных для реализации этих целей.
В таблице 1 представлена динамика инвестиций за 2010-2015 гг. в основной капитал,
направленные на развитие сельского хозяйства в совокупности из разных источников
финансирования (консолидированный бюджет, собственные средства организаций, кредиты (займы)
банков и т. д.)
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Инвестиции в основной
55380,8 98664,9 154442,4 209574,6 225269,7 210289,6
капитал всего
Из них в сельское
9157,9
11651,2 22863,1
27280,9
20472,9
21259,6
хозяйство
%
инвестиций
в
сельское хозяйство от
16,5
11,8
14,8
13,0
9,1
10,1
общего объема
В сопоставимых ценах
(в % к предыдущему
109,1
84,2
110,7
95,1
64,8
90,7
году)
Примечание: Источник – Белорусский национальный статистический комитет
Как видно из таблицы, до 2013 года инвестиции в сельское хозяйство с каждым годом
наращивались, однако в 2014 году произошло резкое снижение денежных вложений в связи с резким
снижением доходности отраслей АПК, закредитованностью и острым недостатком оборотных
средств.
Аграрная политика Республики Беларусь преследует достижение следующих целей:
1.Возрождение и развитие социальной и производственной сфер белорусского села,
обеспечение условий для устойчивого ведения сельскохозяйственного производства;
2.Повышение доходов сельского населения, создание условий для проживания в сельской
местности и улучшения демографической ситуации на агропромышленных участках;
3.Обеспечение
эффективного
производства
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольствия в объемах, достаточных для внутреннего рынка и формирования экспортных
ресурсов.
Решение поставленных задач может быть обеспечено за счет осуществления различных
мероприятий:
1)
внедрения в производство инноваций;
2)
обеспечения инвестиционной привлекательности организаций АПК и привлечения
иностранных инвесторов;
3)
снижения директивного льготного кредитования и перехода к более совершенным и
эффективным механизмам поддержки;
4)
финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций;
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5)
сохранения и повышения плодородия почв сельскохозяйственных земель,
предотвращения их деградации и т. д.
Для осуществления поставленных целей будут реализованы системные меры по
оздоровлению финансово-экономического механизма АПК, сокращению убыточности, снижению
финансовых обязательств АПК перед банками, а также по управляемой ликвидации экономически
бесперспективных организаций.
К направлениям финансовой поддержки в Беларуси относятся:
1. Повышение привлекательности труда и жизненного уровня сельского населения.
2. Совершенствование инфраструктуры сельских населенных пунктов, развитие жилищного
строительства и обустройства сельской местности.
3. Совершенствование специализации сельскохозяйственного производства.
4. Повышение плодородия почв и продуктивности мелиорированных земель.
5. Развитие растениеводства и животноводства, перерабатывающей промышленности,
крупнотоварных форм организации производства.
6. Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;
7. Расширение внешнеторговой деятельности АПК.
8. Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства.
Финансовая поддержка АПК в Беларуси осуществляется в двух формах: прямой и косвенной.
К мерам прямой государственной поддержки АПК относятся целевые субсидии и дотации из
бюджета, компенсационные выплаты (на приобретение запасных частей, минеральных удобрений и
т.п.).
Косвенная поддержка аграрного сектора экономики осуществляется посредством льготного
налогообложения, кредитования и страхования, защиты отечественных сельхозпроизводителей и
создания благоприятных условий для развития отрасли.
Важнейший инструмент по достижению поставленных задач станет реализация
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196.
В 2016 – 2020 годах планируется повысить экономическую эффективность и
конкурентоспособность агропромышленного комплекса.
Таким образом, коммерческая деятельность в АПК направлена на получение прибыли на
основе эффективного производства и реализации продукции, расширенного воспроизводства на
принципах окупаемости и самофинансирования с учетом рациональных мер государственной
поддержки.
В качестве основных целей поддержки выступают обеспечение продовольственной
безопасности и поддержание достойного уровня жизни в сельской местности.
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА
В непростых условиях современного функционирования мировой и национальной экономики
страховой рынок также характеризуется сложным периодом своего развития. На фоне ухудшения
показателей работы промышленных предприятий, снижения реальных денежных доходов населения,
снижения потребительского кредитования страховая отрасль Республики Беларусь в 2015 – 2016 гг. в
целом замедлила свое развитие.
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Рисунок 1 – Страховые премии в Республике Беларусь за 2011–2015 гг., млн дол. США
Примечание – Собственная разработка на основании [1]
Темпы роста страховых взносов в дол. США, резко выросшие после кризисного 2011 г. (в 2012
г. 184 %), в последующие годы постоянно снижались по сравнению с предыдущим периодом (в 2013
г. – 144 %, в 2014 г. – 95 %, в 2015 г. – 73 % (тенденция на рисунке 1 обозначена тонкой линией) [1,
2]. Одной из причин неравномерного развития рынка страховых услуг, является значительное
колебание курса доллара США в сравнении с национальной валютой республики.
Следует отметить также положительные тенденции в развитии рынка страховых услуг. В
отдельных его сегментах был зафиксирован существенный рост страховых взносов. Так,
опережающая динамика роста третий год подряд наблюдается в страховании жизни. В 2015 г. доля
данного сегмента достигла 7,1 % в общем объеме страховых взносов и стала самой высокой за
последние десять лет. Страховые взносы по добровольному страхованию медицинских расходов
выросли на 87,2 %, обеспечив самый высокий рост взносов среди всех видов страхования. Драйвером
роста добровольных видов стали также страхование ответственности владельцев транспортных
средств и ответственности владельцев жилых помещений.
Средний уровень выплат в целом по рынку оказался самым высоким за последние пять лет и
составил в 2015 г. 57,4 %, отразив опережающую динамику роста выплат по сравнению со
страховыми взносами.
Впервые за много лет количество страховых организаций существенно сократилось (в 2006–
2014 гг. – 23-25 страховщиков, в 2015 – 19), в то время как значительно выросло количество
страховых брокеров (с 2 до 31).
На будущие 5 лет (2016–2020 гг.) в Беларуси утверждена очередная программа развития
страховой деятельности [3]. В этой программе особое место уделено основным направлениям
развития страховой деятельности в Республике Беларусь в условиях углубления экономической
интеграции и создания в рамках Евразийского экономического союза общего финансового рынка.
Это связано с тем, что рынок страховых услуг является важной частью финансовой системы и
выполняет функцию финансового стабилизатора, призванного обеспечить устойчивое развитие
экономики страны. Отсутствие границ между союзными государствами создает условия для
взаимопроникновения страховых услуг. Страхование, с одной стороны, позволяет без использования
государственных ресурсов обеспечить возможность компенсации убытков, возникающих в
результате негативных природных, техногенных и экономических явлений, с другой стороны,
аккумулируя средства граждан и организаций, выступает одним из важнейших источников
внутренних инвестиций.
Согласно Республиканской программе основными приоритетами развития страхового рынка
Республики Беларусь в 2016–2020 гг. являются повышение уровня его функционирования
посредством максимального удовлетворения потребностей в страховой защите населения,
организаций и государства, рост эффективности деятельности и устойчивости страховых
организаций, укрепление их конкурентоспособности. К 2020 г. страховой рынок Беларуси должен
обладать степенью финансовой устойчивости и конкурентоспособности, позволяющей противостоять
вызовам, связанным с проникновением на отечественный рынок финансовых услуг глобальных
игроков, имеющих большие возможности. Оценка эффективности реализации Республиканской
программы будет осуществляться на основе показателей развития рынка страховых услуг Республики
Беларусь в 2016–2020 гг., в т.ч. темпов роста страховых взносов по добровольному и обязательному
страхованию.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ДВОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ ПРИ ПОБУДОВІ
ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ КОББА-ДУГЛАСА НА ПРИКЛАДІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ
В сучасних умовах макроекономічної та політичної кризи, гостро постає питання
забезпечення сталого та стабільного розвитку і функціонування будівельних підприємств, захисту
усіх форм власності, створення сприятливих умов для ведення та підтримання ефективної
підприємницької діяльності.
Будівельна галузь, як одна з провідних галузей економіки держави, зазнала впливу кризових
явищ, що призвело до зниження частки у структурі ВВП. З огляду на це, у будівельних підприємств
виникає все більше потреб оперативно виявляти і мобілізовувати резерви виробництва [1].
В цих умовах актуальним і доцільним є використання виробничої функції Кобба-Дугласа, яка
є класичною, і незважаючи на те, що з моменту її оприлюднення минуло досить багато часу, за який
запропоновано багато підходів щодо її модифікації і удосконалення, вона і надалі залишається базою
для проведення економічних досліджень.
Це пояснюється тим, що виробнича функція Кобба-Дугласа має ряд переваг, зокрема,
особливий вид алгебраїчного рівняння створює зручності при реалізації його наявними
математичними засобами та інтерпретації коефіцієнтів при невідомих і, що винятково важливо,
модель адекватно відображає досліджуваний процес.
Питання використання функції Кобба-Дугласа знайшло широке відображення у працях та
наукових розробках вітчизняних та зарубіжних учених, серед яких: В. Леонтьєв, Л. Канторович, Т.
Купманс, Л. Молер, Д. Хажкова, Ж. Хурнік та ін. [2-4].
У практичних задачах виробнича функція Кобба-Дугласа має вигляд [5]:
,
де: Y – загальний обсяг виробництва;
L – внесок праці;
K – обсяг витраченого капіталу;
а0, а1, а2 – загальна продуктивність факторів.
Проаналізуємо модель виробничої функції Кобба-Дугласа на прикладі будівельної галузі
України на основі статистичних показників за 10 років (див. табл. 1) [6].
Для побудови моделі проведемо лінеаризацію перемінних, тому прологарифмуємо обидві
частини рівняння та отримаємо наступний вид рівняння:
lnY = a0 + a1lnK + a2lnL
У результаті отримаємо наступні коефіцієнти: а1 = 0,246; а2 = 1,037; а0‘ = 0,737; а0 = 0,478.
Таким чином, рівняння матиме вигляд:
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Таблиця 1
Показники будівельної галузі за 2006-2015 роки
Роки

Обсяг реалізованої
продукції, млн. грн. (Y)

Обсяг витраченого
капіталу (K)

Внесок праці (L)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

84 961,6
92 238,2
94 248,7
98 547,5
120 754,7
113 944,3
159 430,4
144 765,8
154 619,0
150 540,5

25 964,2
28 759,4
31 268,2
30 527,8
32 754,0
34 265,9
44 057,6
51 166,1
49 586,3
54 065,9

530,3
510,4
503,7
490,8
475,4
449,7
439,8
399,6
318,5
282,5

Y =0,478 K0,246* L1,037
Отже, а1 ,= 0,246, тобто при збільшенні капіталу на 1 % обсяг реалізованої продукції
підвищиться на 0,246 %, а при а2 = 1,0737, збільшення чисельності працівників на 1 % підвищить
обсяг реалізованої продукції на 1,0737 %.
Виробнича функція у нашому випадку матиме вигляд:
Y =0,478 K0, 495 * L0, 628
З даного рівняння отримаємо Yрозрах., після чого побудуємо модель за функцією КоббаДугласа, що дасть нам змогу прослідкувати адекватність моделі (рис 1). Чим ближче Yрозрах. до Y, тим
адекватніша модель та прогнозування на 2016-2017 роки є достовірнішим.
Для перевірки адекватності даної моделі перевіримо її за допомогою F-критерія Фішера. За
умови якого Fрозрах. > F табл. = 14,7 > 9,5. Порівнявши розрахункові дані з табличними, можемо
бачити що модель є адекватною.
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Рисунок 1 – Виробнича функція Кобба-Дугласа
на прикладі будівельної галузі України
Розраховуємо прогноз на 2016 та 2017 рр. з припущенням, що капітал зросте на 5 %, внесок
праці – на -5% у порівнянні з 2016 рр. (рис.2).
Таким чином, побудована нелінійна двофакторна модель виробничої функції Кобба-Дугласа
на прикладі будівельної галузі Україна дає підстави стверджувати, що при підвищенні показника
капіталу в 2016 р. на 3 %, а в 2017 р. на 5 %, кількість працівників в цій галузі знизиться на 3 % у
2016 р. та на 5 % у 2017 р.; очікуватиметься зростання обсягів реалізованої продукції на 3,4 млн. грн.
та 6,2 млн. грн. відповідно, що є суттєвим для будівельної галузі в Україні
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Рисунок 2 – Прогнозні показники виробничої функції Кобба-Дугласа
на прикладі будівельної галузі України
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На сьогоднішній день ситуація в банківському секторі України досить складна. В стадії
ліквідації перебувають 74 банки, в тому числі з групи великих банків таких як Фінанси і кредит,
Форум, Дельта банк та інші. Проходить процедуру націоналізації системний банк Приват. Звичайно
така ситуація не може не впливати на валютний національний ринок, підвищуючи валютний ризик.
В Україні діяльність банків на валютному ринку регулюється Національним банком України
через ліцензування валютних операцій та встановлення обов‘язкових нормативів. Загалом банки
можуть отримати ліцензію на наступні види валютних операцій:
1 неторговельні операції з валютними цінностями
2 операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на
інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків
3 операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в
пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів
з юридичними особами-резидентами
4 ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтівнерезидентів у грошовій одиниці України
5 ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті
6 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України
7 відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті
та здійснення операцій за ними
8 відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та
здійснення операцій за ними
9 залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України
10 залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках
11 торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з
готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і
пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів]
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12 торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках
13 залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України
14 залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках
15 торгівля банківськими металами на валютному ринку України
16 торгівля банківськими металами на міжнародних ринках
17 валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно
зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" та не зазначені в абзацах 2-17 розділу 2 Положення про порядок надання банкам і філіям
іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281
18 валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі
статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" та не зазначені в абзацах 2-17 розділу 2 Положення про порядок надання банкам і філіям
іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281
За період з 01.01.2011 до 20.12.2016 було надано або переоформлено генеральну ліцензію з
правом валютних операцій 191 банківській установі. При цьому 73 ліцензії були повернуті
Національним банком у зв‘язку з ліквідацією банку та ще 17 ліцензій відкликано. Тобто майже
половина ліцензованого поля валютних операцій здійснювалися банками не належно, що свідчить
про недосконалість процедури ліцензування. Отримати валютну ліцензію може будь-який банк і
відповідно навіть банки близькі до банкрутства впливали на ситуацію на валютному ринку України.
Отримані ліцензії дали змогу банкам здійснювати достатні обсяги операцій на валютному
ринку як активного так і пасивного характеру. Так на рисунку 1 представлена динаміка активів та
пасивів банківського сектору України за останні 6 років.
З рисунка бачимо, що валютні зобов‘язання банківського сектору щороку переважають
валютні активи. Тобто банки отримують в боргу суму в валюті, а вкладають її в національній валюті.
Крім того частка валютних зобов‘язань в загальних зобов‘язаннях вища ніж частка валютних активів
у загальних активах.
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Рис. 1 Динаміка валютих активів та зобов‘язань банківського сектору України
Це засвідчує той факт, що здороження іноземної валюти є критичним і небажаним явищем
для банківського сектору, оскільки призводить до здороження боргів, тоді як здороження активів не
достатнє. Обсяги валютної діяльності банків достатньо суттєві, про що свідчить висока частка
валютних активів та зобов‘язань. Її рівень до 2015 року скорочувався, однак в 2015 році зріс майже
до показника 2010 року.
Отже з чого починали, тим і завершили: а саме значною доларизацією економічних процесів і
залежністю країни від зовнішніх подій. В таких умовах складно говорити про урегульованість курсу
національної валюти центральним регулятором країни. Наявність такої значної грошової валютної
маси на ринку потребує додаткової уваги та постійного контролю з боку НБУ.
Зрозуміло, що причиною такого явища є інфляційні процеси, а тому вважаємо що перехід
України на політику стимулювання економічного зростання замість інфляційного таргетування є не
на часі.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ
Державний борг є доволі складним явищем, функціонування якого залежить від дій багатьох
суб‘єктів ринкових відносин. Також він є важливим макроекономічним інструментом регулювання
економіки, адже його існування може означати, що уряд залучає додаткові кошти для збалансування
бюджету та вирішення першочергових економічних завдань, реалізації державних проектів і програм.
Узагальнення підходів вчених до визначення сутності державного боргу дозволяє визначити,
що державний борг – це загальна сума емітованих, але не погашених позик з нарахованими
процентами, а також прийнятих державою на себе у відповідний спосіб зобов‘язань. Відповідно до
рекомендацій Міжнародного валютного фонду, внутрішній борг розглядається як зобов‘язання
органів державного управління, що виражені як в національній, так і в іноземній валюті та
власниками яких є резиденти. Зовнішнім боргом вважається державна заборгованість перед
нерезидентами [1].
На сьогоднішній день багато країн повинні стабілізувати боргову ситуацію та посилити
платоспроможність урядів, а також забезпечити необхідний для розвитку економіки бюджетний
простір. У 2015 р. у країнах з розвиненою економікою державний борг склав 105,4 % ВВП, а в
країнах з ринками, що формуються – 43,9%. У останніх коефіцієнти боргу досягли найвищого рівня
на теперішній момент, а в більшості країн з розвинутою економікою їх стабілізація не очікується
раніше 2016-2017 рр. Це пояснюється масштабом шоку і повільним відновленням економіки,
високими відсотковими ставками, що зумовлені негативним впливом невизначеності економічної
політики та вразливості банків [2]. Тому, в більшості країн зберігається необхідність у пролонгації
державних боргів. За таких умов основними пріоритетами боргової політики залишаються
удосконалення управління державним боргом, зокрема реалізація середньострокових планів
скорочення боргу та вдосконалення структури боргових портфелів.
Трансформаційні перетворення економіки України вимагають здійснення ефективних
економічних реформ, які потребують значних коштів. Мобілізація коштів може бути здійснена за
рахунок державних запозичень, що спричиняє до утворення державного боргу. На сучасному етапі,
накопичення обсягів державного боргу в Україні пов‘язане з такими чинниками, серед яких:
хронічний бюджетний дефіцит, структурна деформація економіки, потреби в інвестиціях для
технологічного оновлення галузей економіки, низький рівень інвестиційної активності та
інноваційного розвитку суб‘єктів господарювання, необхідність збільшення валютних резервів для
забезпечення стабільності національної грошової одиниці тощо. Тому ефективне обслуговування та
управління державним боргом, перетворення державних запозичень на дієвий інструмент
прискорення соціально-економічного розвитку нашої країни є одним з пріоритетних завдань
фінансової та її вагомої складової - бюджетної політики держави.
Стан державного боргу, його розмір, динаміка, структура та темпи росту є одними з основних
показників фінансового стану держави та ефективності бюджетної (і зокрема боргової) політики
держави. Аналіз темпів зростання державного боргу в Україні за останні чотири роки дозволяє
зробити висновок, що державні запозичення мають чітку тенденцію до зростання. У 2012 р. в
порівнянні з 2011 р. державний борг збільшився на 10,45% (33,8 млрд. грн.), а в 2013 р. ще на 11,72%
(41,9 млрд. грн.). В 2014 р. відбулося різке зростання на 20,29% (81 млрд. дол.). Це сталося через
необхідність фінансування дефіциту бюджету. У 2015 р. державний борг зріс на 97,17% (466,6 млрд.
грн.), що було зумовлено нестабільним економічним та політичним станом в країні. Загалом можна
сказати, що за 2011–2015 рр. державний борг зріс на 668,3 млрд. грн., тобто на 154,59%. Відносно
ВВП обсяг боргу зріс за 2015 р. з 76,6 до 78,3%. Все це дає змогу стверджувати про необхідність
пошуку нових способів управління боргом та нових джерел покриття дефіциту бюджету. У 2016 р.
станом на серпень місяць державний борг складав 1467,14 млрд. грн. (85,89%), що на 2% менше між
у 2015 р. (борг становив 1494,89 млрд.грн.).
Сприяти зниженню державного боргу та підвищенню ефективності управління мала
затверджена урядом середньострокова стратегія управління державним боргом на 2013–2015 рр. За
окреслений період Програмою визначено необхідність досягнення таких основних цілей [4]:
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1. Задоволення потреб держави в позикових ресурсах за допомогою фінансування
державного бюджету за мінімально можливої вартості обслуговування державного боргу з
урахуванням ризиків.
2. Утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні.
3. Забезпечення ефективного функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів
і розширення доступу до міжнародного ринку капіталу.
4. Реформування у сфері міжнародної інтеграції та співпраці, спрямоване на вироблення
цілісної й збалансованої зовнішньоекономічної політики, підвищення конкурентоспроможності та
інвестиційної привабливості національної економіки.
На жаль, результати реалізації даної програми не оприлюднені. Водночас, після її завершення
наказом Міністерства фінансів України розроблено Програму управління державним боргом на 2016
рік [2]. Програму підготовлено відповідно до Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними
з управлінням державним (місцевим) боргом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 01 серпня 2012 року №815.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» граничний
рівень державного боргу визначено в обсязі 1 501 479, 7 млн. гривень. Співвідношення обсягу виплат
з обслуговування державного боргу та доходів державного бюджету за 2016 р. орієнтовно
становитиме 16,7%. Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2016 році за
рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 234 260,2 млн. грн., з яких 79,8 відсотка,
або 186 845,4 млн. грн. – виплати за внутрішнім боргом та 20,2 відсотків, або 47 414,8 млн. грн.
становлять виплати за зовнішнім боргом.
У 2016 р. обсяг платежів з погашення державного боргу становить 135 203,9 млн. грн., з яких
121 323,7 млн. грн., або 89, 7%, становлять зобов'язання за внутрішнім боргом, а 13 880,2 млн. грн.,
або 10,3% – зобов'язання за зовнішнім боргом. Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на
2016 рік прогнозується в сумі 99 056,3 млн. гривень.
Найбільші за обсягами платежі у 2016 р. передбачено з погашення облігацій внутрішньої
державної позики (ОВДП) 2013 р. в сумі 55 482,8 млн. грн., ОВДП 2014 р. в сумі 24 418,8 млн. грн.,
ОВДП 2011 р. та 2008 р. в сумі 11 593,7 млн. грн. та 11 470 млн. грн. відповідно. Найбільшу частку в
обслуговуванні державного внутрішнього боргу впродовж 2016 р. матимуть виплати за ОВДП 2014 р.
в сумі 27 615,0 млн. грн. та ОВДП 2013 р. в сумі 11 299,4 млн. гривень.
Аналізуючи стан державної заборгованості, можна зробити висновок, що серед проблем
управління державним боргом в Україні наявне швидке зростання його обсягів як за абсолютною
величиною, так і відносно ВВП, а зовнішня заборгованість переважає в структурі державного боргу,
що несе в собі валютні ризики. Наявні також значні розміри гарантованого державою боргу, що
спричиняє до додаткових витрат у зв‘язку з неплатоспроможністю позичальників, що загострилася в
умовах фінансово-економічної кризи.
Для вирішення наявних проблем і удосконалення управління державним боргом
пропонується: переорієнтуватися на внутрішній ринок державних запозичень на період
нестабільності національної валюти; відмовитись від залучення кредитів міжнародних організацій,
що супроводжуються додатковими умовами, які обмежують економічну і політичну незалежність
країни.
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ДОТАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Низкая эффективность сельхозпроизводства Республики Дагестан обусловлена не только
внутренними факторами функционирования сельскохозяйственных предприятий, но и
экономической незащищенностью сельских производителей, диспаритетом цен, складывающихся в
различных отраслях экономики. Следует отметить, что в период рыночных реформ со стороны
государства предпринимались некоторые меры по регулированию цен на рынке
сельскохозяйственной продукции. Однако, как показала практика, эти меры оказались
неудовлетворительными. Одна из причин этого заключалась в недостаточной проработке функций
гарантированных цен и механизма их применения.
Цены для сельскохозяйственных предприятий в современных условиях играют двоякую роль.
С одной стороны, они должны выступать гарантом доходности, с другой - стимулировать
рационализацию и повышение эффективности сельскохозяйственного производства, а,
следовательно, способствовать снижению затрат. Эта важнейшая функция цен на переходном этапе
развития российской рыночной экономики не может осуществляться чисто рыночными способами,
поскольку не создана необходимая конкурентная среда. В связи с этим сельхозпредприятиям должно
быть со стороны государства гарантировано возмещение нормальных (предельных) затрат,
обеспечивающих преодоление порога убыточности. При этом величина нормальных (предельных)
затрат, уровень продажных цен должны быть определены на основе анализа динамики себестоимости
отдельных видов сельхозпродукции хозяйств, находящихся в разных природно-климатических зонах,
и заранее доведены до товаропроизводителей. В инфляционных ситуациях цены также должны
индексироваться. Такой шаг в установлении регулируемых (минимальных) продажных цен на
виноград был сделан в 2006 году в нашей республике. Однако организационное решение данной
проблемы носило форму соглашения между сельхозпредприятиями-производителями винограда и
винодельческими предприятиями Республики Дагестан. Эффективным представляется придание
законодательной силы данному регулированию. Должен быть принят республиканский закон,
регулирующий продажные цены на основные виды сельхозпродукции, являющиеся сырьем для
перерабатывающих предприятий и по которым специализируется республика. Эта мера не связана с
привлечением бюджетных средств для поддержки сельского хозяйства, а направлена на
перераспределение прибыли от производства и реализации сельхозпродукции, оседаемой в торговой
сфере, на перерабатывающих промышленных предприятиях.
Наряду с этим необходимо восстановить федеральные и региональные заказы на закупку
сельхозпродукции на контрактной основе. Это, во-первых, позволит вести гарантированные
(регулируемые) цены; во-вторых, повысит стимулирующее воздействие государственных дотаций.
Мы считаем, что закупочная цена должна быть на уровне, обеспечивающем безубыточность для
каждого сельхозпроизводителя. Но при этом закупочные цены должны стимулировать повышение
эффективности производства. Следовательно, закупочная цена должна быть не менее уровня
себестоимости сельхозпродукции, сложившейся в среднем в конкретной природно-климатической
зоне (в административном районе). В этом случае сельхозпредприятия, обеспечивающие снижение
себестоимости продукции и эффективное использование производственного потенциала, получат
дополнительную, заслуженную прибыль. А предприятия, не обеспечивающие снижение
себестоимости продукции, получать компенсационные дотации в пределах разницы между средней
себестоимостью по району и индивидуальной себестоимостью хозяйства, т.е. будут функционировать
на грани безубыточности.
Объем дотаций, необходимых для компенсации затрат и обеспечения рентабельности
производства, можно определить по формуле:
Дц = (Зц - Рц) * Кп,
где Дц - объем дотаций, руб;
Зц - закупочная цена 1 ц. продукции, руб.;
Рц - рыночная цена 1 ц. продукции, руб.;
Кп - количество реализованной продукции, ц.
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Как было отмечено выше, дотации должны быть выплачены в целях обеспечения
безубыточности производства сельхозпродукции. Если средняя цена реализации по району выше
себестоимости продукции, т.е. закупочной цены, то дотирование не должно быть.
Предлагаемый механизм распределения дотаций учитывает как объем произведенной
продукции, так и уровень рентабельности продукции в хозяйстве. Он стимулирует не только
снижение себестоимости произведенной продукции, но и соответствующее снижение продажных
цен. А это является важным фактором рыночной конкуренции, обеспечивающим реализацию
произведенной продукции.
УДК 336.2
Гаджимурадова Р.Т.
Филиал ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
г. Дербент
Научный руководитель: Ибрагимова О.М., к.э.н., доцент
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ
Госдумой в ноябре 2016 года был принят на пленарном заседании законопроект, который
содержал меры обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ и увеличения доходов
федерального бюджета в 2017-2019 годах, в том числе и за счет увеличения ставок ряда акцизов
и налогов. Этот законопроект внесен правительством РФ. По оценке кабинета министров, реализация
законопроекта позволит дополнительно направить в федеральный в бюджет 430 миллиардов рублей
в 2017 году, 345 миллиардов рублей в 2018 году и 487 миллиардов рублей в 2019 году1.
Повышение акцизов на алкоголь и табак. В целях повышения доходов региональных
бюджетов документом предусматривается увеличение с 2017 года в два раза (с 9 до 18 рублей и с 5
до 10 рублей соответственно) ставок акцизов для вин, изготовленных без добавления
ректификованного этилового спирта, и вин с защищенным географическим указанием
и наименованием места происхождения (за исключением игристых).
"Указанное повышение ставок акциза может привести к росту цены одной бутылки вина
емкостью 0,7 литра на 7,4 рубля, а одной бутылки вина с защищенным географическим указанием
или наименованием места происхождения такой же емкости — на 3,7 рубля", — указывало
правительство. При этом ставка акциза на игристые (шампанские) вина на 2017-2019 годы проектом
устанавливается в размере 27 рублей за литр.
Специфические ставки акцизов на все виды табачной продукции, установленные ранее
на 2017 год, предлагается увеличить на 10%, а ставки акцизов на 2018 и 2019 годы проиндексировать
на 10% к предыдущему году. При этом предлагается выровнять ставки на табак трубочный,
курительный, жевательный, нюхательный, кальянный и нагреваемый.
Кроме того, в перечень подакцизных товаров включаются одноразовые электронные системы
доставки никотина (со ставкой акциза 40 рублей за штуку), никотинсодержащая жидкость (10 рублей
за миллилитр), а также табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания
(нагреваемый табак, 4,8 тысячи рублей за килограмм в 2017 году).
Изменение акцизов на нефтепродукты. Ставки акцизов на автомобильный бензин
четвертого и пятого классов вырастут с 1 января 2017 года соответственно на 800 рублей и 2,7 тысячи
рублей – до 13,1 тысячи рублей за тонну и 10,13 тысячи рублей за тонну. С 1 января 2018 года
в России будет разрешен бензин не ниже 5 класса, ставка акциза на него увеличится до 10,535 тысячи
рублей за тонну, а с 1 января 2019 года – до 10,957 тысячи рублей за тонну.
Ставки акцизов на дизельное топливо вырастут с 1 января 2017 года на 1,707 тысячи
рублей — до 6,8 тысячи рублей за тонну, с 1 января 2018 года увеличатся до 7,072 тысячи рублей
за тонну, с 1 января 2019 года – до 7,355 тысячи рублей за тонну. Для средних дистиллятов ставка
составит 7,8 тысячи, 8,112 тысячи и 8,436 тысячи рублей соответственно. Ставка акциза
на прямогонный бензин с 1 января 2017 увеличится на 800 рублей — до 13,1 тысячи рублей за тонну,
и останется без изменений в 2018 и 2019 годах.
Проектом изменяется и порядок определения в 2017 году показателей, используемых
при расчете НДПИ при добыче природного горючего газа собственниками объектов Единой системы
1
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газоснабжения и аффилированными с ними компаниями. В результате НДПИ на газ для группы
"Газпрома" увеличивается на следующий год на 413 рублей за тысячу кубометров.
По нефти предложено повышение НДПИ на всю трехлетку: на 306 рублей за тонну в 2017
году, на 357 рублей в 2018 году и на 428 рублей в 2019 году.
Кроме того при добыче многокомпонентных комплексных руд, содержащих, в том числе,
медь, никель и металлы платиновой группы, добываемых на участках недр, расположенных
полностью или частично на территории Красноярского края, законопроектом устанавливается ставка
НДПИ в размере 730 рублей за тонну добытой руды.
Особенностью акцизного налога в отличии от НДС является то, что акциз – одноступенчатый
косвенный налог, т.е. он включается в цену товара и уплачивается только один раз и только на одной
стадии цепочки движения подакцизного товара от производителя до конечного потребителя, как
правило, производителем подакцизных товаров.
В соответствии со ст. 187 НК РФ налоговая база определяется отдельно по каждому виду. В
зависимости от установленных в отношении конкретного вида подакцизных товаров налоговых
ставок налоговая база по ним может определяться либо как их объем в натуральном выражении, либо
как стоимость товаров2.
Порядок исчисления и уплаты акцизов. В планируемом периоде предлагается внести
изменения в Кодекс, предусматривающие:
установление акциза на средние дистилляты при одновременном введении порядка, при
котором судовое топливо, направляемое на бункеровку судов, будет реализовываться без акциза;
уточнение действующего порядка освобождения от уплаты авансового платежа акциза по
алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции в части мер налогового контроля, применяемых в
случае неисполнения налогоплательщиками, представившими в налоговые органы банковские
гарантии, обязательств по уплате акциза;
выдачу специальных марок налогоплательщикам акциза на алкогольную продукцию
только в случае предоставления ими банковской гарантии на уплату соответствующих сумм акциза;
порядок исчисления и уплаты акциза на биоэтанол, используемый для производства
моторного биотоплива, согласно которому реализация биоэтанола в данном случае должна
осуществляться без акциза.
Принят закон, который вносит изменения в процедуру взимания акцизов (Федеральный закон
от 5 апреля 2016 г. № 101-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и главу 22 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации").
Так, в частности, внесено изменение в порядок проведения налоговым органом камеральной
проверки декларации по акцизам, в которой заявлены вычеты. При такой проверке инспекторы
вправе будут истребовать у налогоплательщика первичные и иные документы, подтверждающие
возврат подакцизных товаров и правомерность применения вычетов (за исключением документов,
ранее представленных в налоговые органы по иным основаниям)3.
Также законом предусмотрено, что Правительство РФ уполномочено устанавливать
максимальные суммы одной и всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных
одним банком, включенным в перечень, для принятия указанных гарантий налоговыми органами, в
зависимости от величины собственных средств (капитала), значений обязательных нормативов.
Кроме того, установлены особенности освобождения от налогообложения при реализации
подакцизных товаров за пределы России. Так, установлено, что налогоплательщики, которые
осуществляют реализацию за пределы территории России в соответствии с таможенной процедурой
экспорта произведенной ими алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, имеют
право представить в налоговый орган одну банковскую гарантию в целях одновременного
освобождения от уплаты авансового платежа акциза и от уплаты акциза.
Законом также уточнены требования к банковской гарантии. В частности, к сроку ее
действия, к определению общей суммы фактического исполнения обязательств налогоплательщика,
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обеспеченных банковской гарантией. Описан порядок действий налоговых органов, осуществляемый
для исполнения обязательств, обеспечиваемых данной банковской гарантией.
Кроме этого, налогоплательщикам для подтверждения обоснованности освобождения от
уплаты акциза и возмещения сумм акциза предоставляется право направлять в налоговые органы
реестры таможенных деклараций (полных таможенных деклараций) с в нем указанием
регистрационных номеров деклараций вместо их копий или реестр таможенных деклараций (полных
таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов.
Такие реестры должны представляться в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного документооборота.
Законодательная база в сфере акцизов еще недостаточно проработана. В частности, это
относится к большому объему документов, которые недостаточно систематизированы и трудны для
восприятия. Исправление этого невозможно без принятия второй части Налогового Кодекса, что в
свою очередь зависит от множества политических факторов. Это позволяет предположить, что в
ближайшие год-два в этом направлении ничего в положительную сторону не изменится.
Акцизы выступают одними из немногих рычагов воздействия государства на экономические
процессы, имеющие место в обществе. Совершенствование налогообложения в сфере акцизов
является одним из важнейших условий улучшения экономической ситуации, пополнения
федерального и региональных бюджетов.
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РОЛЬ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАНУ
Ставка рефинансирования Республики Беларусь является наиважнейшим рычагом управления
экономической, инвестиционной ситуации в стране. Под ставкой рефинансирования принято
понимать ставку Национального банка Республики Беларусь, являющаяся базовым инструментом
регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая основой для установления
процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам [1]. В Республике Беларусь
ставка рефинансирования выступает инструментом денежно-кредитной политики, посредством
которого центральный банк воздействует на процентные ставки на различных сегментах денежного
рынка, следовательно и на как инвестиционные процессы, которые имеют большое значения для
развития экономики страны в целом.
С одной стороны, если Национальный банк Республики Беларусь повышает (понижает)
ставку рефинансирования, то увеличивается (уменьшается) доходность по всем активам,
номинированным в национальной, что делает эти активы более привлекательными для инвесторов, и
наоборот.
С другой стороны, если Национальным банком проводится политика по снижению ставки
рефинансирования, это означает, что кредитные ресурсы становятся более дешевыми, привлекая
инвесторов. Однако, если ставка рефинансирования увеличивается, вместе с ней и увеличивается
«стоимость денежных средств», и как следствие оттоком инвестиций.
В экономической литературе, как правило, повышение ставки рефинансирования
центрального банка связывается со сдерживанием инфляционных процессов в экономике путем
удорожания стоимости внутренних заемных ресурсов.
Динамика показателей ставки рефинансирования показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика размера ставки рефинансирования за 2011-2015 гг.
Источник: собственная разработка на основе данных [1]
На основании данных приведенных на рисунке 1, которые отражаю динамику ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за 2011-2015 гг. можно сказать, что в
2011 году максимальный уровень инфляции был достигнут, который составил 108,7 % по сравнению
с предыдущим годом. В связи с этим, процентная политика была существенно ужесточена в силу
этого Национальным банком ставка рефинансирования была увеличена с 12 % годовых на начало
2011 года до 45 % годовых на начало 2012 года, это связано с целью оперативного реагирования на
изменение текущей экономической ситуации и усиления защиты рублевых вкладов от инфляции.
В 2012 году уровень инфляции заметно снизился до 21,8 %, это положительно повлияло на
экономику страны в целом. В частности способствовало притоку инвестиций в страну. На
протяжении всего года ставка рефинансирования плавно уменьшалась. Национальный банк не оказал
влияния дальнейшему снижению ставки рефинансирования в конце 2012 года. Это объяснялось,
прежде всего, антиинфляционной денежно-кредитной политики, которую проводило главное
финансовое учреждение страны [3].
В 2013 году уровень ставки рефинансирования сделал более привлекательными депозитные
услуги белорусских банков в национальной валюте и содействовал привлечению свободных
денежных средств от населения и юридических лиц, а вместе с тем благоприятствовал увеличение
выдаваемых кредитных ресурсов для инвестирования. В итоге, согласно статистическим отчетам,
прямые инвестиции составили 470,7 млн. долларов США. А действующий уровень инфляция в
стране в 2013 году составила 16,5 %. Фактически ставка рефинансирования была снижена с 30 до
23,5 %. Национальным банком было принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне
23,5 % после анализа динамики инфляции, ситуации на валютном рынке и общеэкономической
ситуации [3].
В 2014 году уровень инфляции незначительно снизился и составил 16,2 %. Ставка
рефинансирования снижалась четыре раза, и каждый раз – не более чем на 1 процентный пункт.
Последнее снижение ставки рефинансирования произошло 13 августа. Но, всего на 0,5 процентного
пункта до 20 % годовых [4]. Затем, значимое повышение ставки рефинансирования произошло в
январе 2015 года в целях дальнейшей стабилизации ситуации в финансовой сфере и для обеспечения
макроэкономической стабильности, когда Национальным банком Республики Беларусь было принято
решение о ее повышении до 25 %. До 1 мая 2015 года ставка рефинансирования снизилась на 1 %, а с
1 мая ее значение снизилось до 22%, затем с 1 июля до 20%. С 17 августа 2016 года ставка
рефинансирования установилась на уровне – 18%.
Вместе с ней инфляция в июне 2016 года оказалась на уровне 12,1% в годовом выражении.
Годовой прирост средней широкой денежной массы в мае 2016 г. составил 18,9 процента. Динамика
данного показателя формирует условия для дальнейшего снижения инфляции, источниками которых
являются монетарными факторами. На фоне снижения стоимости ресурсов на денежном рынке это
дает возможность продолжить политику по уменьшению риск-премии в процентных ставках [5].
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в последнее время
наблюдается постепенный процесс снижения ставки рефинансирования, в первую очередь это
связано с проходящими инфляционными процессами. Безусловно, снижение ставки
рефинансирования увеличит количество ресурсов, которые банки способны выдать в качестве
кредитов для инвестирования. Это поспособствовало бы значительному приросту прямых
иностранных инвестиций, а вместе с тем и улучшения экономической ситуации в стране. Однако, для
значительного притока иностранных инвесторов необходимо довести ставку рефинансирования до
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уровне экономически развитых стран, это сделать возможно лишь в том случае, когда инфляции
будет на низком уровне.
Однако увеличение ставки рефинансирования позволит снизить уровень инфляции. Если
процесс увеличения ставки рефинансирования будет проходить резко, вместе с ней увеличатся ставки
по кредитам, которые негативно скажутся на активности инвесторов в Республике Беларусь.
Дальнейшие решения в области денежно-кредитной политики необходимо принимать по мере
формирования соответствующих макроэкономических условий с учетом комплексного прогноза
развития экономики Республики Беларусь.
Таким образом, ставка рефинансирования оказывает большое влияние на процессы
инвестирование. Как известно, отток инвесторов, способствует ухудшению экономического
положения страны связанного, в первую очередь, с инновационными процессами, и наоборот, когда
при притоке инвесторов в страну.
Список использованных источников
1.
Ставка рефинансирования / Национальный банк Республики Беларусь [Электронный
ресурс].
–
2016.
–
Режим
доступа:
https://www.nbrb.by/statistics/MonetaryPolicyInstruments/RefinancingRate. – Дата доступа: 15.11.2016.
2.
О ставке рефинансирования центрального банка / Маманович, П., Скибинская, О. //
Банкаўскі веснік: Инф.-аналит. и научн.-практ. журнал Нац. банка Республики Беларусь. - 2011. №16. – с. 5-10.
3.
Банковский вестник [Электронный ресурс] / Минск, 2012 г. – Режим доступа:
http://www.nbrb.by/bv/articles/9025.pdf – Дата доступа: 16.11.2016.
4.
Банковский вестник [Электронный ресурс] / Минск, 2015 г. – Режим доступа:
http://www.nbrb.by/bv/articles/10183.pdf – Дата доступа: 16.11.2016.
5.
Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики
Беларусь на 2017 год Указ Президента Республики Беларусь от 03.10.2016 г. №359 // Национальный
банк
Республики Беларусь
[Электронный ресурс].
–
2016.
–
Режим
доступа:
https://www.nbrb.by/Legislation/documents/ondkp2017.pdf. – Дата доступа: 17.11.2016.
Галбург І. Г.
КрНУ імені М. Остроградського, м. Кременчук
Науковий керівник: Шаповал Л. П., к. е. н.
ПРОЦЕС ДЕВАЛЬВАЦІЇ ГРИВНІ В УКРАЇНІ
Девальвація – зниження курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют або
міжнародних розрахункових одиниць. Відображає зниження купівельної спроможності національної
валюти щодо іноземних валют. В цілому процес девальвації пов'язаний зі зміною вартості валюти під
впливом ринкових механізмів[1].
Розглянемо детальніше процес девальвації гривні в Україні.
Таблиця 1
Процес девальвації гривні в Україні
Періоди
Основні характеристики
1996 – 1997 рр.
Початковий курс гривні становив 1,89 і стабільно тримався близько двох
років.
1998 – 2008 рр.
У 1998 році курс стрімко зріс у 2,7 рази та досяг 5,1 грн за 1 долар. До
2008 року особливих змін більше не спостерігалося.
вересень – жовтень
В цей період було незначне зниження курсу до 4,6-4,9 грн за долар.
2008 р.
Саме після цього падіння відбулося друге стрімке зростання
національної валюти.
листопад – грудень
Протягом 2 місяців курс виріс до 7,6-8 грн. за долар.
2008 р.
2009 – 2014 рр.
В цей період валюта стабільно трималась близько 8 грн. за долар.
січень – квітень 2014 Третій, найбільш стрімкий, скачок розділився на декілька незначних
р.
підвищень. Протягом першої третини 2014 року долар виріс до 11,5-11,7
грн.
серпень – жовтень
Цей період характеризувався поступовим підвищенням курсу до 13 грн
2014 р.
за долар.
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листопад 2014 р.

За один місяць долар ще подорожчав і коштував вже
15 грн.
січень –лютий 2015 р. Початок 2015 року ознаменувався стрімким ростом вартості долара до
26 грн.
березень – серпень
Протягом цього періоду долар поступово зменшувався з 26 до 21 грн за
2015 р.
долар.
вересень 2015 – лютий За наступні півроку курс знову почав поступово зростати незначними
2016 р.
підвищеннями. На кінець 2015 – початок 2016 курс долара був близько
27 грн.
березень – серпень
З весни почалося зменшення курсу до 25 грн за долар. Цей курс
2016 р.
тримався протягом літа 2016 року.
осінь 2016 р.
Восени спостерігалось коливання від 25 до 26 грн.
Девальвація спричиняється макроекономічними факторами.
Одним з основних факторів девальвації національної валюти є інфляція. Девальвація
провокує зростання темпів інфляції, тому що при здешевленні вітчизняної продукції виробники
підвищують ціни на внутрішньому ринку (розкручування девальваційно-інфляційної спіралі), ще
більше знецінюючи внески і заощадження. В період з 2013 по 2016 рік ціни збільшилися на 50%.
Безпосереднє зниження курсу валюти також викликається рішенням регуляторних органів у
країні. Таким рішенням може бути офіційне зниження фіксованого національним банком країни
курсу, відмова від підтримки курсу валюти, відмова від прив'язки курсу валюти до валют інших країн
або валютних кошиків з метою зменшення дефіциту платіжного балансу країни, підвищення
конкурентоспроможності вироблюваних товарів на світовому ринку, стимулювання внутрішнього
виробництва.
Наслідками девальвації є збільшення попиту на товари вітчизняного виробництва всередині
держави; зниження темпів витрачання золотовалютних резервів держави; підвищення цін на імпортні
товари, що робить їх менш конкурентоспроможними порівняно з вітчизняними товарами і тому
обмежує імпорт, тобто відбувається імпортозаміщення; знецінюються вклади в національній валюті,
що зазнала девальвації; зростання темпів інфляції.
З метою подолання девальвації доцільним є використання досвіду світової практики, а саме:
відкритої девальвації, коли обмін паперових грошей здійснюється на металеві монети
за курсом, що є нижчим від номіналу;
прихованої девальвації, якщо обмін паперових грошей здійснюється за номіналом, але
з одночасним пониженням вагової кількості металу в грошовій одиниці[2].
Таким чином, можна зробити висновки, що передумовою девальвації української
національної валюти стали негативні економічні, фінансові та політичні тенденції. Стабілізації курсів
можна досягти лише завдяки відновленню реального сектору економіки. На сучасному етапі НБУ
повинен згладжувати надмірне коливання валютного курсу для швидкого вирішення цієї проблеми.
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АНАЛИЗ РЫНКА ВКЛАДОВ (ДЕПОЗИТОВ) НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Одним из приоритетных направлений деятельности банков Республики Беларусь является
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты). Для
инвестирования денежных средств в экономику банки должны обладать соответствующей ресурсной
базой, значимым источником формирования которой в большей степени являются депозиты
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физических лиц, позволяющие динамично наращивать ресурсный потенциал отечественной
банковской системы.
Согласно Банковскому кодексу Республики Беларусь, банковский вклад (депозит) – это
денежные средства в белорусских рублях или иностранной валюте, которые размещают физические и
юридические лица в банке или небанковской кредитно-финансовой организации с целью хранения и
получения дохода на срок, либо до востребования, либо до наступления (не наступления)
определенного в заключенном договоре обстоятельства (события).
По состоянию на 01.10.2016г. в Республике Беларусь зарегистрированы 29 банков, из которых
пять находятся на стадии банкротства или ликвидации. Право привлекать денежные средства
физических и юридических лиц во вклады (депозиты) имеют 23 банка из 24 возможных, так как с 29
апреля 2016 г. у ЗАО «ТК Банк» сроком на 1 год приостановлено право на привлечение денежных
средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты) и юридических лиц во вклады (депозиты). А
также необходимо отметить, что у двух банков, а именно у ОАО «Евроторгинвестбанк» и ЗАО
«АБСОЛЮТБАНК», лицензия на привлечение денежных средств только юридических лиц на счета и
во вклады (депозиты).
По состоянию на 01.01.2016 г. доля депозитов, привлеченных банками от физических лиц,
составила в общей сумме пассивов белорусских банков 32,3%, увеличившись по сравнению с
01.01.2015 г. на 3,2 %.
Сроки по вкладам являются одними из характеристик, используемых при анализе рынка
вкладов (таблица 1).
Таблица 1 - Структура вновь привлеченных депозитов физических лиц и юридических лиц в
национальной и иностранной валюте в банках Республики Беларусь в разрезе сроков привлечения
средств с 2011 по 2015 гг., проценты

Физических лиц

Юридических лиц

Срок вклада
(депозита)
до
востребования
до1 месяца
1-3 месяцев
3-6 месяцев
6-12 месяцев
1-3 лет
свыше 3 лет
Всего
на срок до 1 года
На срок свыше 1
года
Всего срочные
до
востребования
до1 месяца
1-3 месяцев
3-6 месяцев
6-12 месяцев
1-3 лет
свыше 3 лет
Всего
на срок до 1 года
На срок свыше 1
года
Всего срочные

2011 г.

2012г.

2013 г.

2014г.

2015г.

в бел.
руб.

в
СКВ

в бел.
руб.

в
СКВ

в бел.
руб.

в
СКВ

в бел.
руб.

в
СКВ

в бел.
руб.

в
СКВ

1,0

0,4

0,5

0,5

0,8

2,3

0,9

0,4

1,3

0,05

73,4
11,6
2,8
2,8
3,3
5,1
100
91,5

51,2
19,4
9,9
6,5
11,9
0,6
100
87,4

72,3
16,7
3,6
2,6
2,7
1,6
100
95,7

50,8
15,3
6,6
10,1
16,7
0,01
100
83,2

71,8
13,2
4,8
3,3
5,6
0,3
100
94,0

16,0
22,7
11,4
19,8
27,8
0,04
100
71,5

65,8
17,4
2,3
3,5
9,4
0,7
100
89,8

15,5
19,8
13,0
15,0
35,1
1,3
100
63,4

71,6
16,9
1,7
3,3
5,1
0,1
100
94,7

16,1
21,7
14,9
10,7
34,6
2,0
100
63,5

8,5

12,6

4,3

16,8

6,0

28,5

10,2

36,6

5,3

36,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2,5

0,7

1,9

1,1

0,7

1,4

0,9

1,3

2,9

0,6

11,4
17,6
27,3
4,9
36,1
0,2
100
62,8

2,3
48,7
17,2
3,4
27,0
0,6
100
72,2

21,6
18,9
24,6
3,6
29,3
0,2
100
70

4,8
20.2
30,3
7,3
35,1
1,2
100
63,3

44.1
22,0
15,4
3,7
14,1
0,1
100
85,8

4,1
14,9
30,4
14,3
34,1
0,8
100
64,6

24,7
34,9
12,7
6,8
19,8
0,1
100
79,9

1,9
10,4
27,2
22,1
35,9
1,2
100
62,4

9,4
56,8
5,3
7,0
18,3
0,1
100
81,0

1,0
43,3
16,0
10,4
27,3
1,3
100
71,2

37,2

27,8

30

36,7

14,2

35,4

20,1

37,6

19,0

28,8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Примечание - Источник: собственная разработка на основании данных [1, с. 178-193]
Из таблицы 1 следует, что в 2015г. физические лица предоставляли свободные денежные
средства во вклады в национальной и иностранной валюте преимущественно на сроки от 1- 3 лет. Это
можно объяснить тем, что процентная ставка по данным вкладам была наивысшая по сравнению с
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другими сроками, и составляла 35,1 и 4,5 процентов годовых соответственно. У юридических лиц
ситуация складывалась немного иначе. В 2015 году они открывали вклады в национальной валюте
преимущественно на срок до 1 месяца, а в СКВ – от 1 -3 лет. Это также можно объяснить наивысшей
процентной ставкой по вкладам в СКВ в размере 6 % годовых, а в ситуации с вкладами в
национальной валюте (предоставление денежных средств на малый срок) - достаточной
неустойчивостью курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.
Необходимо отметить, что в общем объѐме преобладают вклады (депозиты) физических и
юридических лиц, привлечѐнных банком на короткий срок (в основном до полугода) и только треть
средств была привлечена на срок свыше года.
Процентные ставки по вкладам (депозитам) являются также показателем вкладов (депозитов)
населения. Рассмотрим процентные ставки по депозитам с 2015 по 2016 год (рисунок 1).
Рисунок 1- Средняя процентная ставка по новым срочным банковским вкладам (депозитам) в
белорусских рублях и средняя ставка рефинансирования с 1 января 2015г. по 1 августа 2016 г.,
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Примечание - Источник: собственная разработка на основании данных [2, с. 23]
Например, средняя процентная ставка по всем срочным банковским вкладам (депозитам)
физических лиц в национальной валюте в январе 2015 г. составляла 43,9%, а в январе 2016 г.
снизилась примерно в 2 раз и составила 24,3 %.
Снижение процентной ставки можно объяснить нестабильностью национальной валюты,
высоким уровнем инфляции, который в 2016 году по прогнозам составит 12%, сложной ситуацией на
международном и внутреннем рынке и т.д.
Таким образом, осознавая важность депозитных (вкладных) операций в формировании
ресурсной базы, банки активно развивают это направление, ведя между собой конкурентную борьбу
за клиента путѐм расширения линейки депозитных продуктов и совершенствования депозитных
операций.
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ І КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ:
НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ТА ЗБЛИЖЕННЯ
В умовах інтеграції України до європейського простору особливої актуальності набувають
питання реформування податкової системи України та її відповідність стандартам Європейського
Союзу.
Податки є складною й надзвичайно впливовою на всі економічні явища та процеси
фінансовою категорією. З одного боку, податки – фінансове підґрунтя існування держави, мірило її
можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури,
гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту громадян. З іншого боку,
податки – знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, їх мобілізація.
адміністрування податків зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих
верств населення і соціальних груп.
Проте шляхи реформування податкової системи України досі ще не повністю визначені.
Важливим невирішеним моментом залишається визначення пріоритетних шляхів реформування
вітчизняної податкової системи в напрямку зближення податкових систем країн із різним рівнем
політичного й соціально-культурного розвитку. Уніфікація (або гармонізація) податкових систем
країн Європейського Союзу – це один з ключових елементів загального процесу фіскальної
конвергенції (зближення), який закономірно виник через проблеми податкової конкуренції. Для
України на даному етапі її політичного та економічного розвитку важливим є узгодження непрямих
податків, щоб дозволить уникнути перешкоди в міжнародній торгівлі та забезпечить усунення
фінансових кордонів.
На відміну від країн Європейського Співтовариства податкова система України не є
інструментом підвищення конкурентоспроможності держави, не сприяє зростанню економічної
активності суб‘єктів господарювання. Існуюча система формування державних доходів відображає
недосконалість перехідної економіки та має переважно фіскальний характер. Ринкове реформування
економіки супроводжувалося неодноразовими спробами удосконалити податкову систему шляхом
прийняття окремих законодавчих актів, що були недостатньо адекватними стану економіки,
характерними рисами яких є неузгодженість окремих норм, наявність значних обсягів тіньових
оборотів.
Податкова система України характеризується наступними негативними рисами:
- передусім фіскальною спрямованістю, що є лейтмотивом більшості змін, які вносяться до
податкового законодавства;
- нормативно-правові акти з питань оподаткування є складними та нестабільними, окремі
законодавчі норми – недостатньо узгоджені, інколи суперечливі. Питання оподаткування і досі
регулюються не тільки законами, а й декретами Кабінету Міністрів України, указами Президента
України. У зв‘язку з тим, що чимало податкових норм мають неоднозначне тлумачення при їх
застосуванні, це негативно позначається на діяльності суб‘єктів господарювання, знижує
привабливість національної економіки для іноземних інвесторів;
- витрати на адміністрування окремих податків є більшими порівняно з доходами бюджету,
що формуються за рахунок їх справляння;
- механізм митно-тарифного регулювання не дає можливості оперативно реагувати на зміни
кон‘юнктури світового ринку та структури економіки в Україні.
Вищезазначені недоліки призвели до таких проблем системного характеру у податковій
системі:
- податкова заборгованість платників перед бюджетом та державними цільовими фондами. Ця
проблема породжена низкою причин, а саме, відсутністю ефективних механізмів, що забезпечують
відповідальність суб‘єктів господарювання за виконання своїх фінансових зобов‘язань; практикою
щодо списання та реструктуризації державою податкової заборгованості підприємств перед
бюджетом; проведення масових бюджетних взаємозаліків, які роблять невигідною своєчасну і в
повному обсязі сплату податків, сприяють укоріненню у суспільній свідомості зневажливого
ставлення до податкових зобов‘язань;
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- широкомасштабне ухилення від оподаткування. В Україні на масштаби ухилення від
податків впливають не стільки розміри податкових ставок, скільки викривлення умов конкурентної
боротьби внаслідок нерівномірного розподілу податкового тягаря; корупція; недосконалість
законодавства, що регулює підприємницьку діяльність, у тому числі податкового; загальне
недотримання норм законів платниками податків;
- бюджетна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість.
Податкове право є однією з галузей національного законодавства, яке Україна зобов‘язана
узгодити з європейським правом. Реалізація європейсько орієнтованої податкової політики є однією з
найгостріших проблем соціально-економічних перетворень в Україні, яка потребує вирішення
стратегічних завдань, що модифікуються під впливом інтеграційних процесів у Європі та виходять за
межі національних інтересів. Тут зауважимо, що податки на споживання, виробництво та різні
податки з продажів мають кумулятивний ефект і в кінцевому рахунку створюють бар'єри в торгівлі
між державами ЄС.
Необхідними кроками на шляху побудови цілісної та всеосяжної законодавчої бази й
гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС є:
– консолідація податкового законодавства в Податковому кодексі;
– гармонізація податкового, валютного, митно-тарифного, зовнішньоекономічного й
цивільного законодавства;
– удосконалення законодавства з питань трансферного ціноутворення з використанням
методології організації економічного співробітництва та розвитку;
– поступове наближення ставок і механізму стягнення акцизного збору до вимог
законодавства ЄС, а також посилення екологічної спрямованості акцизного збору шляхом
застосування європейського принципу «хто більше забруднює, той більше платить»;
– запровадження механізму індексації ставок податків і зборів, установлених у фіксованому
значенні, для компенсації інфляційного впливу на розмір податків;
– перехід на систему платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу
рентного доходу з метою встановлення справедливої плати за використання природних ресурсів;
– зміна чинних договорів про запобігання подвійному оподаткуванню для мінімізації
практики ухиляння від оподатковування, а також стимулювання інвестицій в українську економіку.
Ключовими завданнями у процесі адаптації податкового законодавства України до
законодавства ЄС є:
– адаптація у сфері непрямого оподаткування, передусім у двох напрямах: адаптація
законодавства України про ПДВ і законодавства України про акцизні збори;
– адаптація у сфері прямого оподаткування, що створює умови для рівноправного
партнерства України з ЄС, покращує умови діяльності іноземних компаній в Україні та створює
сприятливий інвестиційний клімат;
– наближення спрощеної системи оподаткування в Україні до законодавства ЄС, яке
стосується оподаткування малого й середнього бізнесу;
– підписання угод між Україною та державами-членами ЄС щодо уникнення подвійного
оподаткування, що сприяє ефективності податкового законодавства, запобігає податковим
правопорушенням.
Отже, адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері оподаткування є однією з
важливих умов поглиблення співпраці нашої країни з європейськими інтеграційними організаціями
та його державами-членами. Вона створює необхідні передумови для переходу до наступних стадій
інтеграції, включаючи членство України в ЄС.
Наближення правових порядків України до країн ЄС повинно відбуватись за допомогою:
– дефініції загального курсу держав, етапів та способів зближення;
– гармонізації законодавства України до вимог ЄС;
– прийняття загальних правових стандартів;
– розроблення однакових правових норм.
В основу оцінки впливу законодавства України, адаптованого до законодавства ЄC, необхідно
покласти комплексний підхід, який ґрунтується на врахуванні не тільки ресурсних показників, а й
впливу цього процесу загалом на всі сфери життєдіяльності суспільства, у тому числі на зростання
обсягу виробництва валового внутрішнього продукту.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Экспорт в переводе с латинского (exporto) в буквальном смысле означает вывозить товары и
услуги из порта страны [1]. Экспорт является одним из основных приоритетов развития белорусской
экономики. В структуре экономики экспорт традиционно составляет более половины валового
внутреннего продукта, в силу чего является одним из основных источников обеспечения устойчивого
экономического роста в стране.
В современном экономическом словаре экспортный потенциал – это потенциальная
способность, возможность данной страны экспортировать имеющиеся у нее или производимые
ресурсы, продукты [2].
Структура белорусской экономики является экспортоориентированной. Доля экспорта в
валовом внутреннем продукте (ВВП) традиционно составляет более 50 процентов (по итогам 2015
года – около 60%).
Структура экспорта и импорта отражает структуру народно-хозяйственного комплекса
страны, в котором ведущая роль принадлежит промышленно-сырьевому (нефтепереработка,
химическая и нефтехимическая промышленности, машиностроение), сельскохозяйственному и
перерабатывающему секторам. В 2010 г. удельный вес потребительских товаров в общем объеме
экспорта Республики Беларусь составил 20 %, в объеме импорта – 16 %. В 2011–2015 гг. в стране
усилится
инновационная
составляющая
производства
и
экспорта,
удельный
вес
высокотехнологичной инновационной продукции составит 10–15 % вместо 4 % на сегодняшний день.
Стоимостной объем экспорта товаров и услуг Беларуси вырос с 7,6 млрд. долларов США в
2000 году до 32,9 млрд. долларов в 2015 году (более чем в 4,3 раза).
Экспортная продукция Беларуси разнообразна и насчитывает свыше 1 000 наименований.
Среди крупнейших экспортируемых товаров – нефтепродукты, калийные и азотные удобрения,
металлопрокат и металлокорд, тракторы, грузовые автомобили, автобусы, холодильники и
морозильники, химические волокна и нити, капролактам, шины, древесина и изделия из нее, мебель,
одежда, обувь, молочная и мясная продукция, сахар.
В стране выпускается широкая гамма сложнотехнической продукции, имеющей устойчивый
спрос на внешних рынках: сельскохозяйственная техника, троллейбусы и трамваи, дорожностроительная техника, технологическое и электротехническое оборудование, газовые плиты,
стиральные машины, продукция микроэлектроники и оптические приборы.
В товарной структуре экспорта Беларуси преобладают минеральные продукты (2015 год –
29,9 %), продукция химической промышленности (2015 год – 21,3%), сельского хозяйства (2015 год –
16,3%) [3].
Существует множество проблем во внешней торговле Республики Беларусь. К ним относятся:
1.
ухудшение внешнеторгового баланса старны;
2.
негативное влияние мирового финансового кризиса;
3.
увеличение импортоемкости экспорта;
4.
ухудшение платежного баланса страны;
5.
кредитная зависимость от иностранных банков и государств.
Чтобы решить данные проблемы экспортного потенциала Беларуси требуется обеспечить:
1.
рост объемов внешнеторгового оборота за счет опережающих темпов роста экспорта
товаров и услуг;
2.
совершенствование деятельности таможни;
3.
работа с МВФ, МБРР, ЕБРР (международными финансовыми организациями) по
привлечению в страну финансовых ресурсов;
4.
рост в экспорте наукоемкой продукции и услуг;
5.
расширение интеграции в рамках Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана с
перспективой перерастания его в экономический союз;
6.
достижение достаточного уровня платежеспособности.
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В ближайшей перспективе стоит задача инновационного развития экономики за счет
увеличения потенциала наукоѐмного и высокотехнологичного производства. В настоящее время в
Министерстве иностранных дел продолжается работа над Национальной программой поддержки и
развития экспорта на 2016 – 2020 годы [4].
За годы развития экономики Республики Беларусь в целом завершено формирование на
государственном уровне системы стимулирования и поддержки экспорта, основанной на
эффективной международной практике. Внешняя торговля Республики Беларусь подверглась
определенной структурной трансформации в посткризисный период развития мировой торговли.
Республика Беларусь традиционно реализует многовекторную внешнеэкономическую политику,
поддерживает внешнеторговые контакты с большинством зарубежных стран, активно участвует в
международных интеграционных процессах [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо увеличивать рост экспорта, в том
числе долю экспорта товаров и услуг в общем объеме экспорта, налаживать отношения с
международными экономическими организациями.
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ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА АКТУАЛЬНІ ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Діюча на сьогодні податкова система є однією з найзаплутаніших в правовій системі України.
Наша країна має складне законодавство, велика кількість статей закону можна тлумачити
неоднозначно, деякі законодавчі акти є недостатньо узгодженими та суперечливими. Як свідчить
практика застосування податкового законодавства, зміни, що вносяться до законів України з питань
оподаткування, сприяють появі нових проблем.
Ефективність податкової системи визначається тим, наскільки цілеспрямовано вона вирішує
комплекс завдань, пов‘язаних із скерованістю економіки як системи, розвитком виробництва,
підвищенням життєвого рівня населення. Чинна система оподаткування в Україні формувалась
протягом багатьох років. На жаль, поки що вона не є досконалою i не повністю відповідає вимогам
часу. Сьогодні ще існують неузгодженість i протиріччя окремих норм податкових законів, їх
нестабільність, безсистемне надання пільг та перекручування суті податків. Все це доводить, що й
податковий тиск на платників податків необхідно знижувати.
Реформування податкової системи необхідно проводити виходячи із стратегічних цілей
України – побудови соціально орієнтованої конкурентоспроможної ринкової економіки та інтеграції
у європейське співтовариство. Основними завданнями реформування податкової системи України є
зниження податкового навантаження на економіку.
На основі проведеного аналізу було виділено цілу низку недоліків чинної податкової системи:
1. Податкова система характеризується передусім фіскальною спрямованістю, що є основою
для більшості змін, які вносяться до податкового законодавства. Водночас її регулююча функція не
зорієнтована на стале економічне зростання.
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2. Нормативно-правова база оподаткування є складною, неоднорідною та нестабільною, а
окремі законодавчі норми – недостатньо узгоджені, інколи суперечливі. Питання оподаткування і
досі регулюються не тільки законами, а і декретами Кабінету Міністрів України, указами Президента
України.
3. Принциповим недоліком податкового законодавства є наявність економічно
необґрунтованих розбіжностей щодо визнання та оцінки доходів і витрат для визначення об‘єкта
оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість і нормативно-правовою базою
бухгалтерського обліку в частині розрахунку фінансового результату, що унеможливлює складання
декларації про прибуток підприємств за даними бухгалтерського обліку.
4. Витрати на адміністрування окремих податків є значними порівняно з доходами бюджету,
що формуються за рахунок їх справляння.
5. Діяльність Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби, Держмитслужби щодо
реалізації державної податкової політики, збирання податків і зборів (обов‘язкових платежів), їх
акумуляції в державному і місцевих бюджетах є недостатньо узгодженою та ефективною внаслідок
недосконалого правового регулювання їх взаємовідносин, відсутності цілісного інформаційного
простору.
6. Система митно-тарифного регулювання не дає змоги оперативно реагувати на зміни
кон‘юнктури світового ринку, а також торговельних режимів в інших державах та структури
економіки в Україні.
7. Недостатньо врегульовано питання оподаткування доходів від інтелектуальної власності та
незалежної професійної діяльності, що призвело до втрати надходжень податку з доходів фізичних
осіб.
Розглянувши наявні проблеми, можна зробити висновок, що основними завданнями
вдосконалення податкової системи в Україні мають бути:
- формування нового інституційного середовища оподаткування, сприятливого для реалізації
принципу рівності всіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової
дискримінації, формування відповідального ставлення платників до виконання своїх податкових
зобов‘язань;
- підвищення регулюючого потенціалу податкової системи на основі запровадження
інноваційно-інвестиційних преференцій;
- забезпечення більш рівномірного розподілу податкового тягаря між платниками податків;
- демократизація податкової служби України, а саме зміна ідеології її функціонування у
роботі з платниками та міжнародними партнерами.
Отже, на основі проведеного дослідження
можна зробити висновок, що метою реформування податкової системи є приведення її у
відповідність з пріоритетами державної політики соціально - економічного розвитку, сприяння
сталому економічному зростанню на основі виваженої інвестиційно-інноваційної політики,
забезпечення достатності сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних
цільових фондів.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Инвестиции являются одним из наиболее важных факторов развития экономики.
Исследование проблем инвестирования всегда находилось в центре внимания экономической науки.
Это связанно тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной
деятельности, определяют процесс экономического роста страны в целом.
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Актуальность инвестиций в последнее время очень сильно возросла, так как
производственная сфера требует постоянного обновления материально-технической базы страны.
Активизация инвестиционного процесса - это один из наиболее действенных механизмов социальноэкономических преобразований. Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций,
являются повышение общеэкономических показателей, наращивание объемов производства,
обновление имеющейся материально-технической базы, освоение новых видов деятельности.
Хорошо налаженная инвестиционная деятельность имеет ключевое значение для любой экономики и
во всем мире считается важнейшим признаком эффективности управления. Инвестиции
обеспечивают экономический рост, влияют на объем национального производства.
На протяжении многих лет белорусским государством проводится политика стимулирования
привлечения иностранных инвестиций. Приток иностранных инвестиций за 10 лет увеличился почти
в 4 раза – с 4036, 1 млн. долл. в 2006 г. до 15084,4 млн. долл. в 2015 г. В структуре иностранных
инвестиций преобладают прямые иностранные инвестиции, наибольший удельный вес они составили
в 2013 году в размере 74,016% к общему объему иностранных инвестиций. В свою очередь
наименьшую долю в структуре иностранных инвестиций в 2006-2015 годы занимали портфельные
инвестиции, не превышающие 0,2% от общего объема иностранных инвестиций [1].
Результаты 2015 года показывают, что динамика состояния инвестиционной сферы Беларуси
приобретает положительный конечный результат. Несмотря на данные изменения, проблема
экономического роста сохраняется, поскольку для улучшения инвестиционного климата имеет
важнейшее значение макроэкономическая и политическая ситуация в стране, которая оставляет
желать лучшего.
Важным является определение круга отраслей, куда в основном производятся
инвестирование, то есть выделение тех отраслей, в которые в последнее время в основном
вкладываются инвестиции. Такое изучение позволит понять предпочтения инвесторов. Наибольший
приток иностранных инвестиций в 2015 году наблюдался в такие отрасли, как: торговля (29,2%),
транспорт (27,1%), промышленность (22,6%) и связь (10,5%)[2].
Ситуация в инвестиционной сфере в данный период складывается таким образом, что
Беларусь характеризуется незавершенностью формирования приемлемых условий для повышения
притока инвестиционных средств. А именно: отсутствием инвестиционного
режима,
неопределенностью цен на инвестиционную продукцию, несоответствием инвестиционного
спроса возможностям инвестиционного сектора и т. д. Одной из причин такого положения
выступает высокий коэффициент риска. Вследствие этого важнейшим условием повышения
притока инвестиций является разработка эффективных методов оценки инвестиционного климата в
стране.
Беларусь обладает целым рядом конкурентных преимуществ не только в европейском, но и
глобальном масштабе: выгодное географическое положение в центре Европы; прямой доступ к рынку
трех стран ЕЭП (Беларуси, России, Казахстана; конкурентоспособный инвестиционный и налоговый
климат; развитая транспортная и логистическая инфраструктура; уникальные приватизационные
возможности;достойный уровень жизни. Наша страна привлекательна для инвесторов, так как имеет
хорошее научное обеспечение, открытую экономику, квалифицированные и относительно дешевые
трудовые ресурсы.
Современный этап развития мировой экономики свидетельствует о том, что прямые
иностранные инвестиции (ПИИ) выступают одним из главных факторов устойчивого, качественного
и сбалансированного экономического развития, а также повышения международной
конкурентоспособности для большинства стран.
Беларусь как страна с трансформационной экономикой в значительной степени
заинтересована в активном поступлении ПИИ в силу ограниченности внутренних источников
поддержания дальнейшего экономического роста. Однако, несмотря на активные меры, принимаемые
государством для улучшения инвестиционного климата страны в последние годы, фактические
результаты Беларуси в этой сфере остаются на достаточно низком уровне.
Во многом невысокая конкурентоспособность Беларуси на мировой арене в привлечении
ПИИ объясняется низким уровнем институционального развития по сравнению с другими странами
региона (высокие бюрократические барьеры и уровень коррупции несовершенство инвестиционного
законодательства, непрозрачность судебной системы и т. д.).
Главной целью инвестиционной политики на ближайшие годы является преодоление
инвестиционного кризиса, стимулирование инвестиций в реальный сектор и активизация на этой
основе инвестиционной деятельности как важнейшее условие достижения макроэкономической
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стабилизации и устойчивого экономического роста страны.
В Беларуси необходима реализация комплекса мер по формированию положительного
имиджа за рубежом, в том числе создание механизма регулярного анализа положения Республики
Беларусь в совокупности рейтингов наиболее представительных международных организаций и
подготовка предложений, направленных на позитивную динамику индексов Республики Беларусь,
обеспечивающих ее ускоренное вхождение в число лучших стран по данным рейтингам.
Таким образом, меры совершенствования инвестиционного климата страны с целью
привлечения максимально возможных объемов ИИ должны иметь комплексный характер и
проводиться в финансовых, правовых, экономических, политических, налоговых и других
направлениях. Стоит уделить особое внимание формированию выгодных кредитно-инвестиционных
отношений с приоритетными странами-партнерами, а также максимально использовать
преимущества, предоставляемые участием Беларуси в Едином экономическом пространстве.
Реализация обозначенных мер приведет к совершенствованию инвестиционного климата
страны, что, в свою очередь, привлечет необходимые объемы ИИ в приоритетные отрасли экономики
Беларуси.
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
В умовах глобалізації та інтеграції економіки між різними країнами відбувається жорстка
економічна конкуренція, і, як наслідок, податкова конкуренція. Результатом цієї конкуренції є
лібералізація податкових політик практично в усіх економічно розвинених країнах, пристосування
принципів оподаткування до боротьби за працю й капітал. Прагнення України стати повноправним
членом європейської спільноти вимагає адаптування податкового законодавства до вимог, що діють у
цій сфері в ЄС [1,c.78-85].
Загальновідомо, що розвиток конкуренції залежить від створених у суспільстві умов для
розвитку підприємництва. Однією з таких умов є ефективність податкової системи й податкової
політики. У свою чергу, податкова політика як складова фінансової й економічної політики держави
залежить від того, яку роль остання відіграє в економічних процесах і наскільки активно вона
втручається в ринковий саморегулівний механізм.
Відомо, що за останні роки рівень ефективності податкової політики значно покращився.
Однак, є і негативні фактори. Зокрема, дестимулюючим чинником розвитку конкуренції є
нераціональна структура пільг. Не викликає сумніву й той факт, що через нагромадження податкових
пільг набули розвитку тіньові схеми ухилення від оподаткування та утворилася національна
олігархія. В результаті пільгами користувались підприємства й галузі, що спроможні вийти із кризи й
розвиватися й без довгострокового пільгового режиму оподаткування та які не є основою підвищення
конкурентоспроможності національної економіки. А ринково орієнтовані підприємства, що
потребують фінансової підтримки для освоєння нових ринків, технологій, продуктів, навпаки,
змушені платити більшу частину податків[1,c. 88-90].
На сучасному етапі податкова політика повинна ґрунтуватися на ретельному аналізі
економічної ситуації, орієнтуватися на довгострокові цілі стимулювання конкурентоспроможності
вітчизняних виробників, інноваційного розвитку економіки, що сприятиме збільшенню кількості
вітчизняних підприємств, готових на рівних конкурувати з іноземними компаніями. З цієї точки зору,
в Україні доцільно реалізувати ліберально- обмежену модель податкової політики.
Таким чином, в умовах глобалізації загострюється податкова конкуренція. На жаль, в Україні
практика субсидіювання є здебільшого неефективною та не лише не сприяє розвиткові конкуренції, а
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навпаки, забезпечує переваги окремим суб'єктам господарювання, наслідком чого є монополізація
ринків неефективними господарюючими суб'єктами[1,c.93].
Державна допомога надається суб'єктам господарювання практично в усіх країнах із
ринковою економікою та сприяє розв'язанню багатьох економічних і соціальних проблем. Однак
іноді субсидіювання підприємств, як і надання податкових пільг, може створювати перешкоди для
розвитку конкурентного середовища внаслідок створення нерівних умов конкуренції.
Виникає парадоксальна для ринкової економіки ситуація: збиткові, неефективні підприємства
не тільки «успішно» функціонують, а й займають домінуючі позиції на ринку[2,c.13-19].
Інструменти податкової політики здатні змінити ситуацію кризової економіки на краще
(використання принципів преференції і пільг, зменшення ставок і спрощення систем обліку
(бухгалтерського, фінансового, податкового, реєстраційного, податкових роз‘яснень, звітності)) з
одночасним забезпеченням гарантованого захисту платника податку від свавілля держави[3,c. 17].
Для забезпечення ефективності податкової політики, як складової економічної політики в
умовах реалій сьогодення:
1) доцільно розробити довгострокову науково обґрунтовану стратегію розвитку держави;
2) потребує перегляду стратегія реформування податкової системи з урахуванням принципів
оподаткування, справедливості, що реалізується через відповідні правові форми;
3) провести модернізацію органів податкового адміністрування з метою взаємоузгодженості
реєстраційно-облікових дій.
Актуальним у податковій політиці залишається визначення напрямків адаптації податкової
системи до принципів і вимог європейського законодавства із одночасним забезпеченням гарантіями
національної безпеки [3,c. 19].
Отже, забезпечити високий рівень гарантованості захисту прав громадян і платників податків
у суспільстві можна шляхом реалізації усіх напрямків податкової політики, зменшення
конституційного конфлікту й удосконалення законодавства, підвищення податкової культури,
справедливого розгляду та вирішення спорів в адміністративно-процесуальному і судовому порядку.
Саме тому податкова політика займає одне із ключових місць у формуванні економічної
політики держави, адже від ефективності її функціонування залежить економічний розвиток країни в
цілому. Але не дивлячись на позитивні зрушення, які вже були здійсненні Україною щодо її
удосконалення, все ж таки вона має значні недоліки. Тому податкова політика потребує подальшого
вивчення, аналізу та реформування.
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АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Кошторис бюджетної установи - основний плановий фінансовий документ бюджетної
установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і
розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для
виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до
бюджетних призначень [1].
В умовах зміни економічної, політичної та бюджетної системи, актуальним стає питання
вивчення кошторису доходів та видатків бюджетних установ, який є їх основним фінансовим планом.
Було поставлено та вирішено ряд завдань: з‘ясовано поняття кошторису доходів і видатків,
вивчено його склад, розглянуто особливості формування доходної та видаткової частини кошторису
бюджетних установ, досліджено етапи планування та затвердження проекту кошторисів, розглянуто
проблеми фінансових установ та шляхи їх вирішення
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Аналіз виконання кошторису бюджетної установи передбачає оцінку сум, затверджених в
кошторисі, сум відкритих кредитів або перерахованих коштів, касових та фактичних видатків.
Видатки бюджетних установ групуються на основі бюджетної класифікації за однорідними ознаками
за розділами, параграфами та статтями. Виконання кошторису передбачає дотримання норм витрат
ресурсів бюджетною установою [3].
Спеціальний і загальний фонди кошторису складаються з двох частин: доходів і видатків.
Аналіз спеціального фонду відповідає аналізу виконання загального фонду, який можна провести за
такими напрямами:
- структурно-динамічний аналіз доходів та видатків бюджетних коштів.
- аналіз виконання плану асигнувань загального фонду бюджету.
- аналіз виконання плану надходжень та видатків спеціального фонду бюджету.
- аналіз руху коштів загального та спеціального фонду бюджету.
- факторний аналіз доходів та видатків загального та спеціального фонду.
- параметричний аналіз кошторису.
Для прогнозування оцінки виконання кошторису проведемо факторний аналіз доходів та
видатків бюджетних установ (таблиця1, таблиця 2).
З наведених нижче розрахунків видно, що касові та фактичні видатки загального фонду
збільшилися, але коефіцієнт співвідношення в 2014 році зменшився, а це свідчить, що коштів
загального фонду недостатньо для розвитку господарської діяльності установи. Це стосується також і
спеціального фонду установи, оскільки його розвиток у 2013 році є слабким, так як коефіцієнт
співвідношення надходжень і витрат менший за одиницю.
Таблиця 1
Факторний аналіз коефіцієнта співвідношення касових і фактичних видатків по загальному
фонду методом відносних різниць
Відхилення (+, -)
Роки
Показники
2013/2014
2014/2015
2013
2014
2015
тис.грн
%
тис.грн
%
Касові видатки
+15,2
4885,24
4903,52
5650,85
+18,28
+0,37
+747,33
(тис.грн)
4
Фактичні видатки
4879,41
4905,27
5650,85
+25,86
+0,53
+745,58
+15,2
(тис.грн)
Коефіцієнт
співвідношення касових і
1,001
0,999
1
-0,002
-0,1
+0,001
+0,1
фактичних видатків
Таблиця 2
Факторний аналіз коефіцієнта співвідношення касових і фактичних видатків по спеціальному
фонду методом відносних різниць
Відхилення (+, -)
Роки
Показники
2013/2014
2014/2015
2013
2014
2015
тис.грн
%
тис.грн
%
Касові видатки
+73,7
261,99
328,05
569,88
+66,06 +25,21 +241,83
(тис.грн)
2
Фактичні видатки
+77,5
265,9
315,44
560,04
+49,54 +18,63
+244,6
(тис.грн)
4
Коефіцієнт
співвідношення касових і
0,985
1,04
1,02
+0,055
+5,58
-0,02
-1,92
фактичних видатків
Таким чином, для покращення роботи бюджетних установ необхідно:
- посилити контроль за витрачанням коштів,
- покращити планування видатків на наступний рік, аналізуючи попередні,
- здійснювати фінансово-господарську діяльність дотримуючись вимог Бюджетного кодексу
України та законів України «Про Державний бюджет України»,
- спрямовувати залишки невикористаних асигнувань в першу чергу на погашення
кредиторської заборгованості.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Недостатки налоговой системы на протяжении ряда лет занимают лидирующее положение
среди проблем, препятствующих развитию малого предпринимательства в Казахстане.
Пристальное внимание государства к малому и среднему предпринимательству объясняется
желанием достичь позитивных экономических, политических и социальных результатов для
общества.
Экономический результат состоит в том, что малое и среднее предпринимательство
формирует конкурентную среду, способствует наполнению рынка отечественными товарами и
услугами, является питательной средой для среднего и крупного бизнеса.
Политический результат состоит в том, что малый бизнес является источником формирования
среднего класса, как основы стабильности общества.
Социальный результат – в том, что малое предпринимательство способствует решению
проблемы занятости населения, повышения его уровня жизни.
Казахстан идет по пути стран с развитой рыночной экономикой, где крупные структурные
сдвиги произошли в пользу малых предприятий, что обусловлено их эффективностью в конкуренции,
быстрой реакции на спрос и ускорение научно-технического развития, рациональном использовании
кадров, минимуме капиталовложений.
В США, например, из зарегистрированных 18,1 млн. фирм 97% относится к категории малых
с числом занятых до 500 человек; при этом 90% этих малых фирм имеют численность менее 15
человек. На долю малого бизнеса здесь приходится 38% ВНП и 47% занятой рабочей силы.
Важно подчеркнуть, что для современной экономики на западе характерно наличие, как
минимум, двух больших групп малых предприятий: одна выступает в роли субпоставщика гигантам
индустрии, другая – предпочитает самостоятельное функционирование. Соотношение этих групп в
США – 50:50, в Великобритании – 20:80, в Японии – 70:30, во Франции – 40:60.
Проранжируем ряд основных проблем налогообложения, препятствующих развитию малого и
среднего предпринимательства. Распределение недостатков налоговой системы, препятствующих
работе предпринимателей, отличается для различных видов деятельности. Два первых места
занимают такие проблемы, как трудность оспорить действия налоговой службы и двусмысленность
инструкций. Существуют две основные проблемы. Во-первых, общий низкий уровень знания
налогового законодательства бизнесменами, что приводит не только к нарушениям, но и формирует у
предпринимателей мнение о невозможности выполнения всех требований налогового
законодательства. Во-вторых, наличие относительно большого количества подзаконных актов,
зачастую регулирующих одну сферу деятельности и действующих одновременно, а иногда и просто
взаимоисключающих друг друга. Некоторые работники налоговой службы пользуются этим и
трактуют положения подзаконных актов в зависимости от ситуации.
Для сельскохозяйственных предприятий на первом месте стоят частые изменения
нормативно-законодательных актов. В сельской местности по сравнению с городом затруднен доступ
к информации, в связи с чем изменения в налоговое законодательство поступают с опозданием,
особенно в отдаленные районы. К тому же в селах практически отсутствуют информационноконсалтинговые объекты инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в том числе
предоставление консультаций в области налогообложения. Все эти факторы, безусловно, затрудняют
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деятельность сельских предпринимателей, а в ряде случаев становятся серьезным препятствием для
открытия или успешного развития своего бизнеса на селе.
Для сферы торговли и услуг основная проблема заключается в завышенных ставках налогов и
сборов, что связано со спецификой налогообложения. Однако произошедшее некоторое снижение
ставок отдельных налогов будет способствовать изменению ситуации в лучшую сторону.
Также проблемой для предприятий малого и среднего бизнеса является то, что основная часть
предпринимателей не имеет достаточно возможностей, знаний и опыта, чтобы оспаривать действия
налоговой службы. В большинстве случаев, выходом из этой ситуации для бизнесменов является
договоренность с сотрудниками налоговой службы на определенных условиях.
Таким образом, острота этой проблемы несколько снижалась и при оценке недостатков
налоговой системы, препятствующих деятельности малых предприятий, поэтому такой пункт, как
трудность оспорить действия налоговой службы, лидирующего положения не занимал.
Более подробного анализа заслуживает распределение налоговой нагрузки в зависимости от вида
деятельности малых предприятий.
Более 41% своей прибыли вынуждены уплачивать в виде налогов 43,3% из числа опрошенных СМП,
занятых в производственной сфере. Это самая большая доля предприятий, уплачивающих столь
большие налоги, по сравнению с остальными сферами деятельности, в том числе со сферой торговли
и услуг. Складывается парадоксальная ситуация, при которой приоритетный производственный
сектор экономики испытывает большую налоговую нагрузку, чем сфера торговли и услуг.
Налоговая нагрузка сельскохозяйственных предприятий по сравнению с остальными сферами
деятельности значительно ниже: более трети (13,1%) сельскохозяйственных малых предприятий
уплачивает в виде налогов до 20% своего дохода, 40,5%-до 40% дохода. Объясняется это
существующими льготами по уплате налогов. Но, для реального поднятия агропромышленного
комплекса только налоговых льгот недостаточно. Необходимо принятие четко проработанных
программ развития сельскохозяйственных малых предприятий в сфере кредитования, обучения
кадров, создания и развития инфраструктуры поддержки малых предприятий в сельской местности и
т.д.
Что касается сферы торговли и услуг, то налоговая нагрузка в этих секторах довольно высокая: почти
половина малых и средних предприятий уплачивает в виде налогов 21-40% своего дохода и четверть
опрошенных предприятий – 41-60% прибыли.
Дальнейшее участие государства в судьбе малого бизнеса нашло свое отражение в разработке
и поэтапном принятии нескольких годовых программ развития и поддержки малого
предпринимательства.
С 1 января 2017 года планируется введение новых изменений в налоговое законодательства
государства, что должно снизить проблемы и помочь в развитии малого и среднего бизнеса в
государстве.
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Дарибекова Н.С., оцент ЧУ академия «Болашак»
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Экономический механизм природопользования включает такие элементы, как:
- система экономических инструментов природоохранной деятельности;
- система финансирования природоохранных мероприятий;
- платность природопользования;
- ценообразование с учетом экологического фактора;
- создание рынка природных ресурсов;
- экологическая экспертиза проектов;
- лицензирование природопользования;
- создание механизма реализации государственных и региональных экологических программ.
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В функционировании экономического механизма природопользования роль государства
проявляется в формировании системы экономического стимулирования природоохранной
деятельности.
Сущность экономического стимулирования природоохранной деятельности заключается в
создании у природопользователей заинтересованности в осуществлении мер природоохранного
характера.
Экономическое стимулирование осуществляется методами позитивной и негативной
мотивации. Эти две стороны экономического стимулирования можно определить как меры
заинтересованности и меры ответственности.
Причины, по которым применяются методы позитивной мотивации:
- экономические санкции обеспечивают выполнение нормативов, при этом, не улучшая их и
не выявляя резервы;
- для природопользователей осуществление природоохранных мероприятий - экономически
не выгодно.
Меры же экономического стимулирования зависят от уровня объекта воздействия. Говоря, об
уровне отдельных работников основными стимулами являются зарплата, премирование, меры
материальной ответственности; на уровне хозяйствующих субъектов – цены, прибыль, фонды
экономического стимулирования.
В настоящее время методы позитивной мотивации в области природопользования, как
показывает практика, развиты крайне слабо. Специфические меры экономического стимулирования
представлены следующими элементами:
освобождение от платы за некоторые виды производственных фондов, например по
очистке водного и воздушного бассейнов;
- представление в распоряжении предприятий части прибыли, полученной от реализации
продукции, изготовленной из отходов производства;
- премирования работников предприятий за рациональное природопользование и охрану
окружающей среды.
Действующие санкции в Казахстане в области природопользования делятся на санкции
юридического (правового) и организационно- хозяйственного характера, непосредственно
включенные в хозяйственный механизм.
К видам юридической ответственности отнесем:
- административную;
- дисциплинарную;
- материальную;
- гражданско- правовую;
- уголовную.
В рассматриваемой области распространенными являются меры административной
ответственности – штрафы, предупреждения, запреты.
Рассмотрим систему экономических инструментов через:
- налоговую политику;
- ускоренную амортизацию фондов природоохранного назначения;
- штрафы;
- платежи за загрязнение и размещение отходов.
Вышеуказанные направления во всем мире показали свою эффективность. Особенно
эффективным инструментом считаются налоги. В Казахстане к природоохранному налогообложению
относятся [1]:
- рентный налог на экспорт;
- налогообложение недропользователей;
- налог на транспортные средства;
- сбор за проезд автотранспортных средств на территорию Республики Казахстан;
- плата за пользование земельными участками;
- плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
- плата за эмиссии в окружающую среду;
- утилизированный сбор.
Данные налоги призваны решать две задачи:
1) сделать стоимость продукции более адекватной по отношению к затратам;

79

2) способствовать компенсации экологического ущерба самим загрязнителем (т.е. принцип
«загрязнитель» платит) //.
Кроме этого экологические налоги могут выполнять и стимулирующую роль для развития
экологосбалансированных производств и видов деятельности, так и «подавляющую» - для
природоемкой деятельности. Государство в данном случае дает толчок, действуя с помощью налогов
на цены, а сами рыночные отношения воздействуют на поведение производителя и потребителя, на
спрос и предложение в зависимости от степени ее экологичности и т.п.
Говоря о налоговых льготах, то законодатель на наш взгляд должен устанавливать их с
учетом проведения природоохранных мероприятий, экологичности вида деятельности.
В ряде случаев, например экологичные фонды, налоги не взимаются Такая политика
проводится для доходов предприятий, полученных от утилизации различного рода вторресуров и
отходов, для добровольных взносов организаций и населения, а также казахстанских и иностранных
грантов на природоохранные цели. Отметим, что в Налоговом законодательстве нашей страны при
исчислении корпоративного подоходного налога нет ни одного вычета по рассматриваемым
аспектам.
Добавим, что в литературе, в экологоориентированной налоговой системе выделяют 4
аспекта: отраслевой, региональный, технологический и продуктовый. И в период перехода
экономики к устойчивому типу развития система налогов должна предусматривать повышенные
налоги на природоэксплуатирующие отрасли. Налоги здесь могут играть роль пресса, которые
подавляют природоемкую деятельность направляя ее на экологосбалансированную деятельность.
Обрабатывающие, обслуживающие отрасли, на наш взгляд должны облагаться пониженными
налогами, стимулирующие их развитие.
Следовательно, для ресурсосберегающих и малоотходных технологий ставки налога должны
быть понижены, тогда как для техногенных и природоемких производств – ставки налога должны
быть наоборот повышенными. Кроме этого повышенные налоги должны быть использованы при
обложении экологически опасной продукции, таких как озоноразрушающих препаратов, пестицидов,
энергоемкой техники и т.д.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Податкове навантаження є одним із ключових чинників, що впливає на мотивацію суб‘єктів
господарювання з ведення бізнесу і виконання податкових зобов‘язань, а, отже, на можливості
держави щодо формування ресурсів для фінансового забезпечення конституційно закріплених за нею
функцій. В Україні рівень податкового навантаження є меншим ніж в європейських країнах. Однак
платниками податків цей рівень сприймається як обтяжливий, а держава не може акумулювати
достатні кошти для забезпечення суспільних потреб. Неузгодженість інтересів платників податків та
держави у процесі оподаткування унеможливить досягнення мети «Стратегії реформ – 2020»:
забезпечення сталого розвитку країни, безпеки держави, бізнесу та громадян, відповідальності і
соціальної справедливості. Однією із визначальних у програмі розвитку України є податкова
реформа, пріоритетами якої є детінізація економіки, скорочення кількості податків і зборів та
створення стимулів для розвитку бізнесу. Отже, актуальним є науковий пошук оптимального рівня
податкового навантаження в Україні.
Науково-прагматичну проблематику з питань податкового навантаження висвітлено у працях
представників світової економічної думки К. Вікселя, Е. Ліндаля, Р. Масгрейва, А. Пігу, П.
Самуельсона, Б. Селігмена, А. Сміта, Дж. Стігліца, А. Соколова і таких українських науковців, як: В.
Андрущенко, В. Валігура, О. Данілов, Л. Демиденко, Т. Єфименко, Ю. Іванов, С. Корецька, А.
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Крисоватий, І. Луніна, І. Лютий, В. Мельник, В. Опарін, Н. Прокопенко, А. Соколовська, В.
Суторміна, О. Тимченко, В. Федосов, Н. Фролова, Н. Ярова та ін.
Податкове навантаження є похідним від категорії податків, тому ставити їх в один ряд не варто,
враховуючи ступінь абстракції тих відносин, які вони відображають. Податки – це сукупність
економічних відносин, які характеризують певну цілісну сферу, а податкове навантаження є лише
станом, констатацією факту. Податки мають свої функції, а податкове навантаження допомагає лише
оцінити ступінь втручання держави в економічні відносини за допомогою податків, тому не може
бути категорією. До того ж, податкове навантаження, яке в реаліях кількісно вимірюється
показником, саме по собі не характеризує сферу дії податків і тим більше ефекти їх впливу. Ці ефекти
ще потрібно визначити, застосовуючи різноманітні методи аналізу (що буде висвітлено у другому
розділі дисертації). Тому ми не можемо погодитися із твердженням, що податкове навантаження
«потрібно розглядати лише як якісний показник рівня впливу податкової системи на економіку
країни, оскільки будь-які кількісні його виміри не здатні відобразити усі причинно-наслідкові зв‘язки
у процесі їх взаємодії» [1]. На нашу думку, показник податкового навантаження не завжди
відображає причинно-наслідкові зв‘язки у тому сенсі, що його збільшення має тільки негативний
вплив. Безумовно, платник будь-яке збільшення податкового навантаження сприймає негативно,
оскільки зменшуються його інвестиційні та споживчі можливості. Проте, з точки зору держави,
збільшення податкового навантаження може мати позитивний регулятивний ефект, зокрема, коли
йдеться про необхідність запобігання кризі надвиробництва, нерівномірному розподілу доходів тощо.
Отже, на нашу думку, правильним є підхід до трактування податкового навантаження як
результату дії податків, але результату не якісного, а кількісного.
Виконуючи фіскальну та регулюючу функцію, податки дійсно створюють навантаження.
Серед запропонованих визначень, які відображають даний підхід, є досить абстрактні дефініції, які,
як нам представляється, не відображають змісту податкового навантаження, зокрема, це трактування
останнього як результату взаємодії податкової системи та людини [2]. Дійсно, внаслідок
функціонування податкової системи у платників вилучається певна частина доходу, але податки
сплачують не лише фізичні особи, але також і юридичні, тому варто розглядати вимір дії податків на
платників загалом, а не на окремі категорії платників, зауважимо, що йдеться про вимір кількісний,
оскільки якісний вплив податкове навантаження, як зазначалося вище, не відображає
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПАТ
«УКРТАТНАФТА»
Необхідною умовою здійснення процесу виробництва на підприємствах є достатній розмір як
основного, так й оборотного капіталу. Структурні та інституційні перетворення в економіці, що
супроводжуються сьогодні розбалансуванням економічних відносин, зниженням платоспроможного
попиту населення, спричинили різкий спад виробництва та погіршення показників діяльності
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підприємств. Набуває пріоритетного значення прискорення оборотності оборотного капіталу й
відтворення основного капіталу підприємств з урахуванням використання науково-технічного
прогресу. Чим більш цілеспрямовано й ефективно використовуються новітні досягнення науки і
техніки, що є першоджерелами розвитку продуктивних сил, тим успішніше вирішуються й
пріоритетні (по відношенню до виробничих) завдання життєдіяльності підприємств.
Активи являють собою ресурси, які перебувають у розпорядженні підприємства і
використання яких веде до збільшення економічних вигід у майбутньому. До них відносять всі
існуючі матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать підприємству на певну
дату.
Активи підприємства поділяються на оборотні та необоротні активи. Управління активами
підприємства визначає необхідність їх класифікації.
Об‘єктом оцінки рівня управління активами визначено
ПАТ ―Укртатнафта‖,
який є лідером української нафтопереробки [2].
Результати розрахунку показників ефективності використання основних та оборотних засобів
на ПАТ ―Укртатнафта‖ за 2012-2014 рр. представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Аналіз показників ефективності використання основних та оборотних засобів на ПАТ ―Укртатнафта‖
за 2012-2014 рр.
Відхилення
Відхилення
Показники
2012
2013
2014
2013/2012
2014/2013
діяльності
рік
рік
рік
(+, -)
%
(+, -)
%
Коефіцієнт зносу
основних засобів
Коефіцієнт
оновлення основних
засобів
Коефіцієнт вибуття
основних засобів
Коефіцієнт
приросту основних
засобів
Фондовіддача
Фондоємність

0,4

0,72

+0,32

+0,02

0,62

-0,1

-9,5

0,07

0,11

+0,24

+0,04

0,24

+0,13

+118

0,002

0,006

+0,004

+0,004

0,004

-0,002

-33

0,075

0,12

+0,045

+0,04

0,30

+0,18

+150

2,9
0,34

8,2
0,12

+5,3
+0,11

+2,7
-0,22

8,7
0,11

+0,5
-0,01

+6,09
-8,33

Фондоозброєність

72,42

79,02

+6,6

+9,1

91,62

+12,6

+15,9

Оборотні активи,
тис. грн.

1118261

1481597

+363336

+32,49

2127309

+645712

+43,58

1,27

3,36

+2,09

+164,6

3,42

+0,06

+1,8

0,79

0,3

-0,49

-62,0

0,29

-0,01

-3,3

283

107

-176

-62,2

105

-2

-1,9

Коефіцієнт
оборотності
оборотного капіталу
Коефіцієнт
завантаження
Швидкість
обороту в днях

З отриманих в процесі аналізу показників ефективності використання основних активів
встановлено, що в 2013 році виробництво продукції у розрахунку на 1 грн. вартості основних фондів
збільшилося й становить 8,2 грн., що свідчить про ефективне використання виробничих потужностей
підприємства, причому фондоозброєність також має тенденцію до збільшення, а показник
фондоємності практично повернув своє базове значення.
У 2014 році фондовіддача збільшилася на 6% і становить 8,7 грн., фондоємність знизилася на
8%, а фондоозброєність збільшилася майже на 16%, що свідчить про ефективне використання
виробничих потужностей підприємства.
Аналіз динаміки оборотного капіталу підприємства показав, що в 2013 році на підприємстві
ПАТ ―Укртатнафта‖ спостерігається стабільна ситуація в складі оборотного капіталу (збільшується
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сума запасів, зростає сума дебіторської заборгованості), в 2014 році – покращення фінансового стану
та нарощення суми оборотного капіталу, бачимо значне збільшення складових оборотного капіталу
(майже на 50%).
Ефективність управління оборотним капіталом оцінюється за показниками оборотності
оборотних активів [1].
Протягом 2012-2014 рр. спостерігається зростання коефіцієнта оборотності оборотних активів
(до 3,36 – у 2013 році та до 3,42 – у 2014 році), що свідчить про прискорення оборотності оборотних
активів та про підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства.
В результаті проведеного дослідження встановлено, що в структурі оборотних активів ПАТ
―Укртатнафта‖ протягом 2012-2014 рр. відбулись не надто серйозні зміни. Розрахунки з дебіторами
та запаси зберегли вагому частку в структурі оборотного капіталу підприємства протягом всього
періоду, що аналізується.
Отже, розглянувши показники ефективності управління оборотними активами, доцільним є
визначення шляхів покращення управління ними на підприємстві ПАТ ―Укртатнафта‖ за рахунок
прискорення швидкості їх кругообігу та розрахунку нормативів по групам активів (табл. 2).
Таблиця 2
Шляхи покращення управління оборотними активами
на підприємстві ПАТ ―Укртатнафта‖
Шляхи покращення
Розраховане значення, тис. грн.
Вивільнення оборотного капіталу за рахунок прискорення
34321,17
його обороту
Скорочення потреби в оборотних активах за рахунок
4461,75
прискорення швидкості кругообігу
Норматив оборотних активів в запасах сировини та
1292080,74
матеріалів
Норматив дебіторської заборгованості
185334,3
Норматив грошових коштів
203850,3
Норматив МШП
5606,0
Отже, аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства ПАТ ―Укртатнафта‖
за 2012-2014 рр. показав, що підприємство має абсолютний стан фінансової стійкості. Підприємство є
фінансово незалежним від зовнішніх джерел фінансування, платоспроможним та ліквідним. Проте,
значні кошти витрачаються на розвиток і модернізацію виробництва, а також на поточні ремонти
технологічного устаткування. Суттєвою перешкодою на шляху подальшого розвитку підприємства є
застаріла технічна база. Отже, для підвищення ефективності використання основних та оборотних
активів потрібно проводити заміну і модернізацію застарілого обладнання, використовуючи нові
види верстатів і машин, які забезпечують високу досконалість та економічність технологічних
процесів.
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ТЕНДЕНЦИИ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В
РОССИИ
Общепризнанным механизмом регулирования профессиональной деятельности в области аудита
в мировой практике являются стандарты аудиторской деятельности. Цель международных
аудиторских стандартов – сокращение различий в трактовке предоставляемой финансовой
отчетности, улучшение качества и сопоставимости информации.
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В настоящее время система аудиторских стандартов включает международные и национальные
стандарты.
Национальные стандарты в РФ представлены тремя видами:
1) федеральные стандарты аудиторской деятельности;
2) стандарты саморегулируемых аудитов (СМА);
3) внутрифирменные стандарты.
В России действуют 38 федеральных стандартов аудита, в числе которых 29 федеральных правил
(стандартов) аудиторской деятельности (ФПСАД) и 9 федеральных стандартов аудиторской
деятельности (ФСАД). Причем стандарты основаны именно на принципах, а не на строгих правилах.
Основной постулат в том, чтобы следовать именно принципам, а не искать способы обойти
законодательные нормы.
2 декабря 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 № 403 – ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1]. Изменением, имеющим
первостепенное значение, является то, что теперь в качестве стандартов в России будут применяться
не федеральные стандарты аудиторской деятельности, а международные стандарты аудита,
принимаемые Международной федерацией бухгалтеров (МФБ).
Значимость международных стандартов в том, что они способствуют:
- обеспечению высокого качества аудита;
- внедрению инновационных технологий в методики аудита;
- пониманию пользователями аудиторских процедур;
- созданию общественного имиджа профессии;
- устранения повышенного контроля со стороны государства;
- упрощению взаимодействия аудитора и клиента;
- взаимосвязи отдельных аудиторских процессов.
Зарубежные и отечественные учѐные долгое время изучали проблему трансформации
международных стандартов аудита (МСА) в российскую практику. Основными проблемами
являются:
1) непонимание клиентами аудиторских организаций необходимости и важности проведения
аудита;
2) внедрение международных стандартов (МС) ведет к повышению стоимости аудиторских
услуг;
3) непонимание целесообразности использования международных Правил в России в связи с
особенностями российского рынка [2].
Чтобы яснее увидеть ситуацию, можно провести небольшую сравнительную характеристику:
- МС включают в себя свод единых требований, которые призваны обеспечить надлежащее
качество исполнения аудиторских услуг, в то время как российские стандарты являют собой некие
правила поведения, исполнение которых является обязательным как для аудиторских организаций в
целом, так и для аудиторов в процессе осуществления их непосредственной деятельности в
частности;
- Отечественные стандарты являются русифицированной версией МСА, однако, большая часть
отличий кроется в трактовке основных элементов, характерных для российской практики. Эти и
другие моменты свидетельствуют о том, что применение МС аудита не будет беспроблемным и
гладким.
Однако, несмотря на все видимые недостатки, внедрение МСА на законодательном уровне
является большим прогрессом в этой области. Как отметила глава департамента аудиторских услуг
«МЭФ-Аудит», уровень российских национальных стандартов находится далеко позади мировых,
тогда как МСА являются признанным в мире нормативным документом и представляют собой
строго выверенную систему правил, чѐтко регламентирующих все стороны профессиональной
деятельности
аудиторов, включая этические. Все это будет способствовать соблюдению
общественных интересов и повышению доверия к аудиту [3].
Большая часть государств, в том числе и Россия, используют МСА как методологическую основу
при создании национальных стандартов. Данный подход помогает учитывать международный опыт
аудита и интерпретировать его в соответствии с национальной экономикой. С 2016 года
достоверность финансовой отчетности, вне зависимости от применяемых методик подготовки
отчетной документации, должна подтверждаться по МСА.
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ФІСКАЛЬНА РІВНОВАГА І СУБСИДІАРНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Субсидії (міжбюджетні трансферти), поряд з податковими надходженнями, є найбільшим
джерелом фінансових ресурсів субцентральних органів влади багатьох країн. Зокрема, субсидії
можуть застосовуватися для вирішення наступних завдань [1]:
зовнішнього фінансування послуг та інвестицій субцентральних органів влади. Якщо витрати
окремих регіональних та / або місцевих бюджетів перевищують їх власні доходи, субсидії
використовуються для зменшення цих розривів і підвищення можливостей субцентральних органів
влади надавати громадські послуги та здійснювати інвестиції;
фінансового вирівнювання. Зазвичай окремі регіони країни мають різні податкові потенціали.
Субсидії використовуються для перерозподілу ресурсів від багатих до бідних регіонів, і забезпечення
доступу до одного і того ж базового пакету громадських послуг за умови дотримання приблизно
однакового податкового тягаря на всіх територіях;
коригування екстерналій. Надання послуг одним субцентральним органом влади часто
створює зовнішні ефекти (ефекти «переливу») для інших, що обумовлює їх недостатню пропозицію
по країні в цілому. Центральний уряд може вплинути на ситуацію шляхом надання відповідних
трансфертів (субсидування послуг).
На практиці виходить так, що субсидування формує на місцях атмосферу «трансфертної
залежності», послаблює стимули до здорової фіскальної поведінки, призводить до невиправданого
втручання в нормальний рух праці і капіталу, необхідне для економічного зростання.
Це не означає, що від субсидій можна відмовитися взагалі, тим більше на постконфліктних
територіях, які обмежені у власних джерелах доходів. Але, по-перше, практику субсидування краще
поступово зводити до мінімуму, приймаючи до уваги її граничні вигоди і витрати (рішення по
розширенню громадських програм повинні враховувати пов'язані з цим додаткові проблеми), і, подруге, вона повинна бути прозорою і передбачуваною.
У зв'язку з цим важливо нагадати, що подолання наслідків конфліктів вимагає кращого
врахування інтересів порушених ними меншин, і що регіональні та місцеві блага (не тільки
економічні, але і соціокультурні) реально існують та дійсно мають значення, а їх надання - це в
значній мірі прерогатива регіональних органів влади. З урахуванням зазначеного субсидії краще
виділяти не прямо від центральних органів (які, в принципі, і не повинні бути стурбовані
різноманітними локальними проблемами) безпосередньо на місця до їх одержувачів, а
опосередковано - через відповідні регіональні органи. Тобто, формули перерозподілу фінансових
ресурсів через систему міжбюджетних трансфертів краще будувати не за принципом «центр постконфліктні одержувачі», а за принципом «центр – постконфліктні регіони - постконфліктні
одержувачі». Але, зрозуміло, таку практику слід застосовувати і розширювати далі тільки з
урахуванням соціокультурної специфіки відповідних регіонів та у міру формування у населення
традицій самоврядування, а також вирішення проблем корупції, слабкого адміністрування та ін., які
вцілому перешкоджають ефективній фіскальної децентралізації.
Поряд з субсидіями від уряду важливим зовнішнім джерелом ресурсів для постконфліктного
відновлення економік є допомога, що надається різними донорськими організаціями. Вона, в
принципі, може сприяти прискоренню економічного зростання і вирішення комплексу супутніх
проблем [2, p. 17]. Однак, численні дослідження з проблеми (в тому числі економетричні) свідчать,
що немає прямої залежності між розмірами і структурою допомоги, з одного боку, та економічним
зростанням, з іншого. Наприклад, аналіз, представлений в [3] не виявив надійного позитивного
зв'язку між допомогою та зростанням. Також не було виявлено доказів того, що допомога працює
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краще в сприятливому політичному оточенні або географічних умовах, а також, що деякі напрямки
допомоги працюють краще, ніж інші.
Найбільш часто донорські організації надають допомогу через інвестиції у відновлення
соціальної та економічної інфраструктури. У сукупності ці її напрямки становлять понад 50% від
загальних сум фінансової підтримки постконфліктним територіям (за даними за 1995-2008 рр. [1, p.
11]). Дійсно, інвестиції мають важливе значення в тому сенсі, що вони компенсують звичайний в
умовах постконфліктного відновлення дефіцит заощаджень і валюти. Однак не існує консенсусу в
питанні про те, як саме інвестиції та допомога впливають на зростання [2, p. 11].
У будь-якому випадку важливе значення такої координації полягає в тому, що вона культивує
на місцях нові кооперативні інститути, що сприяють спочатку кращому освоєнню зовнішньої
допомоги, а потім вже самостійним ефективним діям регіональних і місцевих органів влади, що
реалізують на практиці в конкретному соціокультурному середовищі даного регіону принципи
фіскальної децентралізації.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
На сучасному етапі розвитку країни, в умовах фінансової нестабільності та низьких
показників економічного розвитку національної економіки, гостро стоїть питання функціонування та
фінансового забезпечення однієї з важливих складових фінансової системи – фінансів державних
(бюджетних установ) та організацій.
Дана проблематика розглядалась у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених як:
П. Й. Атамаса, В. Д. Базилевича, Т. А. Бутинця, В. В. Бурковського, В. Д. Василика, Р. Т. Джоги, О.О.
Єрмакова, В. І. Лемішовського, І.О. Лютого, С. Я. Огородника, В. М. Опаріна, М. І. Карлін,
С. В. Свірко В. М. Федосова, Ю. Цал-Цалко та ін. [1-3].
Проте, існуючі дослідження більше зорієнтовані на облікові аспекти діяльності бюджетних
установ та не в повній мірі враховують особливості їх функціонування та фінансування в системі
державних фінансів і потребують проведення подальших досліджень, що зумовило актуальність
теми.
Метою дослідження є розкриття особливостей функціонування, визначення основних
проблем фінансового забезпечення бюджетних установ в Україні та розробка пропозицій щодо їх
подолання.
Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ як суб‘єктів господарювання
характеризується низкою особливостей, серед яких:
- бюджетні установи функціонують на правах державної чи комунальної форми власності.
Таке положення визначає порядок придбання цінностей за державні кошти, формування власного
капіталу як основи для започаткування та подальшого здійснення діяльності, відчуження майна;
- бюджетні установи належать до неприбуткових організацій – метою їх діяльності є не
отримання прибутку, а надання нематеріальних послуг.
- бюджетні установи у процесі надання нематеріальних послуг здійснюють видатки, які за
економічним змістом відрізняються від витрат суб‘єктів підприємницької діяльності. Під видатками
розуміють державні платежі, що не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не створюють і не
компенсують фінансові вимоги;
- бюджетні установи не наділяються оборотними коштами – їхнє фінансове становище
визначається своєчасністю і повнотою надходження асигнувань з відповідних бюджетів чи оплатою
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рахунків згідно з прийнятими зобов‘язаннями.
Вивчаючи порядок фінансування бюджетних установ, вчені розкривають особливості
фінансового забезпечення та основні їх проблеми. Так на думку Овчарової Н. В., незабезпеченість
бюджетних установ достатньою кількістю фінансових ресурсів, необхідних для ефективної
діяльності спричинена в першу чергу неповним фінансуванням поточної діяльності та досить
незначною кількістю інших позабюджетних джерел наповнення фінансовими ресурсами таких
закладів, що виступає основною проблемою бюджетних установ [1].
В цих умовах виникає нагальна потреба розробки напрямів удосконалення фінансування
бюджетних установ Україні, основні з них представлені на рисунку 1.

Рисунок 1 – Напрями удосконалення фінансуванню бюджетних установ
Таким чином, потрібно змінювати ситуацію, що склалася в бюджетній сфері, а саме виводити
бюджетні установи на новий, якісно досконалий рівень функціонування за рахунок покращення їх
фінансового забезпечення. Цього можна досягти за допомогою пошуку нових джерел фінансування
таких закладів, що дасть змогу забезпечити їх ефективне функціонування.
Потрібно оптимізувати мережу розпорядників бюджетних коштів, а звідси і забезпечити
цільовий розподіл бюджетних коштів, а також підвищити бюджетний контроль за використанням
наданих коштів. Тільки при вирішенні усіх нагальних потреб можна буде забезпечити ефективне
функціонування бюджетних установ.
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Податкові надходження, як складова дохідної частини бюджету, регулюють створення
централізованих грошових фондів, а отже, впливають на соціально-економічні процеси в країні.
Звідси слідує, що без єдиного налагодженого механізму контролю ефективне функціонування як
системи адміністрування податків окремо, так і податкової системи в цілому, неможливе.
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Податковий контроль здійснюється в Україні Державною фіскальною службою України та її
підрозділами [1].
Згідно ПКУ, податковий контроль може здійснюватися декількома способами, такими як:
ведення обліку платників податків, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих
органів, перевірки щодо дотримання законодавства та звірок [1].
Пріоритетні напрямки реформування податкової системи, викладені в стратегії сталого
розвитку «Україна-2020», передбачають перехід від наглядово-каральної функції фіскальних органів
до обслуговуючої та скасування штрафних фінансових санкцій щодо платників податків, які без
оскарження сплатили донараховані платежі [3].
Не зважаючи на часті податкові реформи в Україні, кардинальні зміни не відбуваються, хоча
деякі позитивні зрушення все ж таки є. Серед них слід відмітити:и зменшення податкового
навантаження, спрощення адміністрування податків, підвищення прозорості діяльності ДФС,
полегшення ведення бізнесу. Ефективність реформ Державної фіскальної служби відзначають також
іноземні експерти. Так, Україна очолить 21 засідання Генеральної Асамблеї внутрішньо-європейської
організації податкових адміністрацій (ІОТА), що дає можливість вдосконалення контролю за
дотриманням податкового законодавства та збиранням податків, зниження адміністративного
навантаження та розвиток сервісів для платників.
Аналіз сум донарахованих грошових зобов'язань, яка підлягає погашенню, та кількості
перевірок, результати яких узгоджено, дає змогу оцінити ефективність здійснення контрольноперевірочної роботи фіскальних органів в Україні (табл.1)
З таблиці 1 бачимо, що у 2015 р. порівняно з 2014 р. зменшилась сума донарахованих
зобов‘язань на 3352814 тис. грн. або на 42 % за рахунок зменшення кількості перевірок на 11950 шт.
або на 36 %. Негативним є факт значного перевищення позапланових перевірок, що відволікає
платників від основної господарської діяльності.
Таблиця 1
Аналіз основних показників контрольно-перевірочної роботи Департаменту податкового та
митного аудиту в Україні за 2014-2016 рр. [4]
Абсолютне
Відносне
Показник
2014
2015
відхилення,
відхилення, %
тис. грн.
Сума донарахованих грошових
зобов'язань, яка підлягає погашенню,
7 963 822
4 611 007
-3 352 814
-42,10
у т.ч. (тис. грн.):
по планових
3 521 970
1 777 802
-1 744 168
-49,52
по позапланових
4 441 852
2 833 206
-1 608 646
-36,22
Кількість перевірок, результати яких
33 613
21 663
-11 950
-35,55
узгоджено, у т.ч. (шт):
планових
5 104
3 609
-1 495
-29,29
позапланових
28 509
18 054
-10 455
-36,67
Чергова податкова реформа планується у 2017 р., у якій передбачається чітке планування та
зменшення кількості перевірок органами державного нагляду, конкретизація та звуження переліку
підстав для проведення позапланових перевірок, розширення прав тих, кого перевіряють,
конкретизація принципів державного нагляду, публікація плану-графіку документальних перевірок та
уточнення предмету податкового порушення [2]. Водночас до кінця 2017 року планується
запровадження мораторію на планові перевірки більшістю органів державного нагляду.
Задля підвищення ефективності податкового контролю необхідно: надати конкретний перелік
підстав для відправлення запитів платнику податків про надання документів; унеможливити
повторний запит щодо надання однакових документів; розширити підстави для здійснення
електронних перевірок; впорядкувати та звузити перелік підстав для проведення виїзних і фактичних
перевірок. Також потрібно надати реальне право платнику податків на оскарження наказу про
документальну перевірку за спрощеною судовою процедурою.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РФ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕАЛИИ
Социальная политика — это деятельность государства по управлению социальными
процессами в обществе, обеспечению материальных и культурных потребностей, регулированию
процессов социальной дифференциации, позволяющей каждому члену общества реализовать его
социально-экономические права, необходимые для нормального воспроизводства и развития
личности.
Итоги 2015 года в социальной политике совсем не радужные, особенно для самого населения.
Социальная политика всѐ больше перестает быть действительно социальной. Курс государства
непреклонен даже когда оно само в лице Счетной палаты и других организаций признает
провальность и вред проводимых реформ, как это было в этом году с реформой здравоохранения.
Понизился уровень жизни населения, социальная защищенность и как следствие — оценка
населением прошедшего года. Не мудрено: индексация пенсий ниже уровня инфляции, повышение
зарплаты бюджетникам заморожено, зато не заморожены тарифы ЖКХ.
В целом, в социальной политике 2015 год показал верность государства своему курсу,
направленному в противоположном от социального государства направлении. Правда, население
на фоне бравурной телевизионной пропаганды пока не очень реагирует на подобные вещи.
Предпочитает связывать их с местными чиновниками или простыми работниками той или иной
сферы. Но это, пожалуй, даже хуже бурной реакции сейчас, пока еще не упали совсем, — ведь
разочарование и внезапное открытие истинных причин позже может обернуться значительно
большими потерями и разрушениями для страны.
Страна нуждается в модернизации и объективно готова к ней. Суть модернизации в переходе
к инновационной экономике.
Для социальной сферы ключевое значение имеет государственное финансирование. От него
зависит предотвращение ее развала, а на следующем этапе — ее возрождение на качественно новой
основе.
Состояние социальной сферы при ограниченности бюджетных ресурсов и изменении
функций государства в новых условиях диктуют необходимость четкого поэтапного разграничения
задач уточнения приоритетов социальной политики в целях усиления обоснованности ранжирования
мероприятий по социальной защите и поддержке населения, выделения среднесрочных и экстренных
(неотложных) мер.
В формировании реализации и контроле исполнения социальной политики должны
участвовать в качестве субъектов все ветви и органы государственной власти в РФ органы местного
самоуправления общественные организации и общество в целом работодатели и бизнес сообщество.
В свою очередь объектами социальной политики должны стать все категории и слои населения
общественные и территориальные организации и группы а также отрасли социальной сферы.
2015 год для Российской Федерации оказался очень сложным. Огромное число
законодательных инициатив самой разной направленности прошли через парламент. Многие
принятые законы можно рассматривать как антикризисные. Но в целом их большинство идет в русле
социально-экономического развития, заданного майскими указами президента и его Посланиями, в
том числе и 2015 года. Если же оценивать весь массив принятых законов парламентом с точки зрения
стоящих перед ними вызовов, они дают больше свободы для предпринимательства и направлены на
его поддержку. Кроме того, в большей мере защищены права граждан, особенно в сфере трудовых
отношений.
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Это отражено в первую очередь в законах, направленных на совершенствование Трудового
кодекса, которых в 2015 году было принято около десяти.
Закон о федеральном бюджете на 2016 год сверстан рационально и жестко. Правительством
сделано все, чтобы бюджет сохранил свою социальную направленность, но с учетом сегодняшних
реалий внесло ряд специальных позиций. Например, пенсии будут проиндексированы в два этапа.
Кроме того, работающим пенсионерам на время работы пенсии индексироваться не будут. На уровне
2015 года останется величина материнского капитала. Это с одной стороны. С другой - расходы на
социальную политику составляют почти треть от общей суммы расходов, существенно увеличена
статья расходов на охрану семьи и детства, выделены дополнительные средства на программу
«Доступная среда», введена новая статья в связи с программой строительства и реконструкции
школьных зданий. Кроме того, бюджетом обеспечено финансирование новых льгот на капремонт,
которыми будут пользоваться инвалиды I и II групп, семьи, имеющие детей-инвалидов, и одиноко
проживающие пенсионеры в возрасте от 70 лет.
Вступивший в действие закон о социальном обслуживании – очень важный и в значительной
мере революционный для нашей социальной сферы, в которой раньше не было места никому, кроме
государственных поставщиков услуг. Этот закон не только помог увеличить число граждан, которые
пользуются бесплатной социальной помощью, но дал возможность участвовать в оказании
социальных услуг также негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям. И
это очень существенно, потому что спрос на социальные услуги, особенно учитывая возрастной состав населения страны, огромен, а предложение услуг недостаточно. Только с помощью бюджетных
ресурсов спрос на них удовлетворить невозможно. Закон настолько изобилует новациями, что в 2015
году были внесены изменения в 30 законодательных актов.
В значительной мере именно благодаря действию этого закона стала более очевидной
необходимость закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Совет Федерации приложил
немало усилий к тому, чтобы сдвинуть с места его доработку и ускорить его принятие.
Считаем, что именно закон о ГЧП, принятый летом 2015 года, будет иметь большое значение
для нашей экономики, и в первую очередь для развития социальной сферы, для обновления ее
инфраструктуры.
В дополнение к этим двум разработан еще закон (который находится на рассмотрении в
Госдуме), предусматривающий конкретную поддержку социальных предпринимателей в самом
начале их пути, при вхождении на рынок. Тем самым формирует правовое поле, позволяющее
создать условия для привлечения внебюджетных средств в социальную сферу, эффективнее
распорядиться государственными деньгами, расширить круг поставщиков социальных услуг,
повысить доступность и качество социального обслуживания.
Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов еще в 2012 году и приняла
соответствующий закон, некоторые статьи которого вступили в силу с 1 января 2016 года.
Из законов, принятых Государственной думой в осеннюю сессию 2015 года, можно отметить
новые возможности использования материнского капитала для семей, имеющих детей-инвалидов, его средства разрешено тратить на лечение и социальную адаптацию детей-инвалидов в рамках
индивидуальной программы реабилитации. Кстати, поскольку принят закон о продлении программы
материнского капитала еще на два года, все возможности его использования тоже пролонгируются. У
родителей, усыновителей или опекунов детей-инвалидов теперь появилась еще и возможность брать
отпуск, когда им удобно, - это тоже установил один из последних законов.
Законодательно закреплены изменении в Градостроительный кодекс, вступившие в силу с 1
января 2016 года и касающиеся всех зданий независимо от того, на бюджетные или частные средства
они строятся, многоэтажные они или нет. Благодаря им исключается возможность строить объекты
социальной инфраструктуры и жилье, не обеспечивая их доступность для инвалидов. Закон призван
сыграть важную роль в достижении целей программы «Доступная среда», очередной этап которой
тоже начинается с 2016 года. В перечень приоритетных сфер, где должна быть создана безбарьерная
среда, кроме здравоохранения, соцзащиты, образования, физической культуры и спорта, культуры,
транспорта, информации и связи, жилищного фонда, потребительского рынка, сферы услуг, теперь
входят также сфера занятости и пешеходная инфраструктура. Показатель доли доступных для
инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов должен вырасти в соответствии с программой с 44,4 процента в
2016 году до 68,2 процента к 2020 году.
Меры социальной поддержки пенсионерам в 2016 году останутся прежними, но изменится
сам принцип, по которому будет оказываться социальная поддержка. Она станет более адресной, как
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и понятие «нуждаемость». Это закреплено законами 2015 года для того, чтобы найти дополнительные
возможности для социальной поддержки тех, кто действительно в ней нуждается. Одинокие пожилые
люди в возрасте от 80 лет освобождаются от взносов на капремонт полностью, а те, кому за 70, будут
платить лишь половину. Этой же льготой будут пользоваться и инвалиды II и III групп, которых
много среди пенсионеров. Пенсии будут проиндексированы.
2016 год не простой. Правительство делает все возможное, чтобы достойно ответить на
стоящие перед ним вызовы. Чтобы все те направления социальной политики, которые начали
развивать, получили продолжение и служили на благо граждан.
УДК 336.2
Исмаилова Ф.И.
Филиал ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», г. Дербент
Научный руководитель: Ибрагимова О.М., к.э.н., доцент
АКЦИЗНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РФ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Акцизы являются одной из древнейших форм косвенного обложения. Облагаются этим
косвенным налогом большей частью товары массового потребления, который включается в цену
товара и тариф. Акцизы устанавливаются на ограниченный перечень товаров. Причем, акцизы
являются как одним из важнейших источников доходов бюджета, так и средством ограничения
потребления подакцизных товаров (в основном социально вредных товаров).
Налогоплательщиками акциза признаются4:
1) организации;
2) индивидуальные предприниматели;
3) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную
границу РФ.
Объектом налогообложения являются следующие операции:
- реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров;
- продажа лицами переданных им на основании приговоров или решений судов, конфискованных или
бесхозяйных подакцизных товаров;
- передача на территории РФ лицами произведенных ими из давальческого сырья подакцизных товаров
собственнику указанного сырья либо другим лицам;
- передача в структуре организации произведенных подакцизных товаров для дальнейшего производства
неподакцизных товаров (кроме прямогонного бензина и этилового спирта);
- передача на территории РФ подакцизных товаров для собственных нужд;
- передача на территории РФ подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал организаций,
паевые фонды кооперативов, в качестве взноса по договору простого товарищества;
- передача организацией произведенных ею подакцизных товаров своему участнику при его выходе из
организации, а также передача в рамках договора простого товарищества, при выделении его доли из
общего имущества или разделе такого имущества;
- передача произведенных подакцизных товаров на переработку на давальческой основе;
- ввоз подакцизных товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;
- получение денатурированного этилового спирта организацией, имеющей свидетельство на
производство неспиртосодержащей продукции
- получение прямогонного бензина организацией, имеющей свидетельство на переработку прямогонного
бензина.
Особенностью акцизного налога в отличии от НДС является то, что акциз является
одноступенчатым косвенным налогом (включается в цену товара и уплачивается только один раз и
только на одной стадии цепочки движения подакцизного товара от производителя до конечного
потребителя, как правило, производителем подакцизных товаров).
В соответствии со ст. 187 НК РФ налоговая база определяется отдельно по каждому виду. В
зависимости от установленных в отношении конкретного вида подакцизных товаров налоговых
ставок налоговая база по ним может определяться либо как их объем в натуральном выражении, либо
как стоимость товаров5.
4
5

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I и II с комментариями. М.: Тандем. 2016
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I и II с комментариями. М.: Тандем. 2016
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Госдума в ноябре 2016 на пленарном заседании приняла законопроект, содержащий меры
обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ и увеличения доходов федерального
бюджета в 2017-2019 годах, в том числе и за счет увеличения ставок ряда акцизов и налогов.
Реализация законопроекта, по оценке кабмина, позволит дополнительно направить в федеральный
в бюджет 430 миллиардов рублей в 2017 году, 345 миллиардов рублей в 2018 году и 487 миллиардов
рублей в 2019 году.
В планируемом периоде предлагается внести изменения в Кодекс, предусматривающие:
установление акциза на средние дистилляты при одновременном введении порядка, при
котором судовое топливо, направляемое на бункеровку судов, будет реализовываться без акциза
уточнение действующего порядка освобождения от уплаты авансового платежа акциза по
алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции в части мер налогового контроля, применяемых в
случае неисполнения налогоплательщиками, представившими в налоговые органы банковские
гарантии, обязательств по уплате акциза
выдачу специальных марок налогоплательщикам акциза на алкогольную продукцию только в
случае предоставления ими банковской гарантии на уплату соответствующих сумм акциза
порядок исчисления и уплаты акциза на биоэтанол, используемый для производства моторного
биотоплива, согласно которому реализация биоэтанола в данном случае должна осуществляться без
акциза
Принят закон, вносящий изменения в процедуру взимания акцизов (Федеральный закон от 5
апреля 2016 г. № 101-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и главу 22 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации")6.
Перечислим некоторые изменения и дополнения:
1.
налоговым органам, при проведении камеральной проверки декларации по акцизам, в которой
заявлены вычеты, дано право требования у налогоплательщиков первичных и иных документов,
подтверждающих возврат подакцизных товаров и правомерность применения вычетов (кроме
документов, которые были ранее представлены по иным основаниям в налоговый орган).
2.
установление Правительством РФ максимальных сумм одной и всех одновременно
действующих банковских гарантий, выданных одним банком, который включен в перечень, для
принятия указанных гарантий налоговыми органами, в зависимости от величины собственных
средств (капитала), значений обязательных нормативов.
3.
уточнение требований к банковской гарантии:
срок действия,
определение общей суммы фактического исполнения обязательств налогоплательщика,
обеспеченных банковской гарантией.
описание порядка действия налоговых органов, осуществляемого для исполнения
обязательств, обеспечиваемых данной банковской гарантией.
4.
установление особенностей освобождения от налогообложения при реализации подакцизных
товаров за пределы России. Например, если налогоплательщики осуществляют реализацию за
пределы территории России в соответствии с таможенной процедурой экспорта произведенной ими
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, то они имеют право представить в
налоговый орган одну банковскую гарантию в целях одновременного освобождения от уплаты
авансового платежа акциза и от уплаты акциза7.
Кроме этого, в целях обоснованности освобождения от уплаты акциза и возмещения сумм
акциза налогоплательщикам предоставляется право направлять в налоговые органы реестры
таможенных деклараций (полных таможенных деклараций) с указанием в нем регистрационных
номеров деклараций вместо их копий или реестр таможенных деклараций (полных таможенных
деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов. Данные
реестры представляются в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота.
Основная проблема в законодательной базе в сфере акцизов – то ее недостаточная
проработанность. Например, это большой объем недостаточно систематизированных и трудных к
восприятию документов.

6

Мониторинг изменений в законодательстве от 18.04.2016 http://www.delprof.ru/press-center/law_news/2992/
Елена Ладнова Подписан закон о совершенствовании механизма взимания акцизов
http://www.garant.ru/news/707966/
7
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Акцизы – это один из немногочисленных рычагов воздействия государства на экономические
процессы. А значит для улучшения экономической ситуации (особенно в условиях отрицательного
воздействия на экономику России Западных санкций и снижения цен нефть), пополнения
федерального и региональных бюджетов необходимо совершенствовать налогообложение в сфере
акцизов.
Список литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I и II с комментариями. М.: Тандем. 2016
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http://www.garant.ru/news/707966/
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Мониторинг изменений в законодательстве от 18.04.2016 http://www.delprof.ru/presscenter/law_news/2992/
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Основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов: http://www.audar-info.ru/docs/politic/?sectId =301395&artId=1440996
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ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ТА ОПТИМАЛЬНОГО СТРАХОВОГО
ПОРТФЕЛЮ В УКРАЇНІ
У період дестабілізації економіки в країні великого значення набуває процес формування
грошових ресурсів в реальому секторі економіки. Протягом останніх років все більшої популярності
набуває страховий ринок. Як юридичні, так і фізичні соби почали частіше звертатися до послуг
страхових компаній. Як ібудь-яке підприємство страхова фірма за головну мету має отримання
максимально можливого прибутку. Основним показником страхової діяльності є стан страхового
портфелю.
Вивченню страхування та забезпеченню надійності страхових фірм приділяється достатньо
уваги як з боку вітчизняний, так і зарубіжних вчених, серед них слід виділити: В.Д. Базилевич, Я.П.
Шумелда, М.С. Клапків, О.Д. Вовчак, О.І.Барановський, Л.І. Рейтман, В.К. Райхер, В.К. Коньшин,
Н.М. Яшина, але все ж актуальною проблемою страхової компанії є стратегічне управління
страховим портфелм, сбалансування його структури, а також збільшення рівня його якості та
ренабельності.
Головною метою дослідження є визначення головних проблем формування страхового
портферю, його оптимізації та вдосконалення, визначення значення політики перестрахування у
страхових компаніях України.
Страховий
портфель
—
це
фактична
кількість
застрахованих
об‘єктів
або
число
договорів
страхування,
що
відповідає
сукупній
відповідальності
страховика;
систематизована
сукупність
страхових ризиків, які прийняті страховиком на страхування [3].
Деякі
науковці
вживають
поняття
«збалансований
страховий
портфель»,
«диверсифікований
страховий
портфель»
«однорідний
страховий
портфель»
«оптимальний страховий портфель» як
синоніми, але
можна зробити висновок
про те, що кожне з цих понять є самостійним і завершеним. Проте для цілей, до
яких
мають
прагнути
страховики,
можна
віднести
лише
формування
збалансованого або оптимального страхового портфеля [1].
Збалансованість портфеля означає збалансуання нижче зазначених показників як:
1. кількість укладених договорів, а також кількість договорів строк дії яких закінчився;
2. обсяг премії з укладених та раніше укладених договорів;
3. величина страхового ризику за всіма договорами;
4. середній строк дії укладинех та раніше укладених договорів;
5. сукупна страхова сума;
6. кількість застрахованих об'єктів за укладеними договорами, а також за припиненими
договорами.
Диверсифікований страховий портфель — це можливість надання страховиком певного переліку
страхових послуг, головними характеристиками яких є їх прибутковість, а також рівень ризику.
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Завдяки диверсифікації можна досягти: зменшення збитку або рівня ризиковості, збільшення
прибутку.
Однорідний страховий портфель має в собі однакові страхові ризики, і
може бути
збалансованим, якщо дані ризики мають однакову величину та ймовірність настання страхової події.
Причинами незбалансованості страхового портфелю можуть стати катастрофічні втрати
фірми, а також недосконала політика перестрахування, що є необхідним для забезпечення
платоспроможності страхових компаній, їх надійності, диіерсифікованості страхових резервів,
безпечності у разу надання стразовиком послуг, ціна яких може перевищувати обсяги власних
активів.
ля
страховиків,
що
працюють
в
Україні,
передбачено
обов'язкове
перестрахування,
якщо
страхова
сума
за
окремим
об'єктом
і
видами
страхування перевищує 10 % суми сплаченого страхового фонду та створених
страхових резервів. [2]
Перестрахування є необхідністю за малих обсягів власних страхових ресурсів страховика. В
Україні ці ресурси є мінімальними, саме тому страховики не мають такої стійкості, щоб забезпечити
велику кількість ризиків самостійно.
В Україні майже не існує страхових компаній, які би були спроможні самостійно покрити
власні страхові відшкодуваня великим промисловим підприємствам, в морському та авіаційному
страхуванні.
В ході дослідження було виявлено, що структура та якість страхових портфелів в Україні не
дає змоги стабільно розвиватися страховим компаніям та надавати більшу кількість послуг, тому
необхідним вважається подальше дослідження удосконалення страхового портфелю, а також
удосконалення андеррайтингової політики та політики перестрахування, що має важиву роль у
функціонуванні ринку страхових послуг в Україні.
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ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ МОДЕЛЕЙ У ПРОГНОЗУВАННІ ПОДАТКОВИХ
НАДХОДЖЕНЬ
Серед адаптивних моделей найбільш відомими є різні модифікації моделей
експоненціального згладжування. На даний час запропоновано великий комплекс моделей,
заснованих на ідеї експоненціального згладжування. Проте їх практичне застосування ускладнюється
відсутністю загальноприйнятої методики визначення значень експоненціальних ваг. Чи не єдину
реальну можливість зважування базисної інформації за допомогою по-справжньому обґрунтованої
системи ваг, що змінюються в геометричній прогресії, надає адаптивна модель, яка не пов‘язана з
класичним експоненціальним згладжуванням. Це так званий метод геометричних ваг. Оригінальна
версія цього методу має деякі слабкі місця. По-перше, прогнозні розрахунки відповідно до неї
здійснюються на основі перших різниць рівнів базисного ряду, через що не виключено отримання
від‘ємних прогнозів. По-друге, ця версія постулює лінійне зростання або убування прогнозів. Потретє, згідно з нею прогнозні прирости додаються не до фактичного, а до згладженого значення
останнього члена ряду, що створює додаткову передумову для збільшення похибок прогнозів. З
огляду на вищевказані недоліки, більш доцільною є така модифікація методу геометричних ваг.
Перший рівень для прогнозного періоду розраховуємо за формулою
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n 1

Yn 1

Yj 1
Yn
Yj
j 1

Wj
,

(1)

де Y1, Y2, …, Yn – рівні базисного часового ряду;
n – кількість рівнів у базисному часовому ряду;
Wj – геометричні ваги, які розраховуються за формулою

Wj

1 ra

n j

n 1

1 ra

n S

,

(2)

S 1
де ra – коефіцієнт автокореляції першого порядку, розрахований на основі базисного часового ряду.
Для розрахунку (n+2)-го рівня за допомогою модифікованого методу геометричних ваг
необхідно утворити новий часовий ряд, приєднавши до базисного ряду розрахований (n+1)-й рівень.
Інформаційна основа розрахунку (n+3)-го рівня формується шляхом приєднання до базисного ряду
розрахованих (n+1)-го і (n+2)-го рівнів. Аналогічним чином знаходиться (n+4)-й і наступні прогнозні
рівні.
Формула розрахунку прогнозу, згідно з методом геометричних ваг у його модифікованому
вигляді, містить не різниці між членами базисного часового ряду, а їх відношення. Отже, даний метод
виключає можливість одержання від‘ємних значень прогнозу.
Істотною перевагою обох версій методу геометричних ваг є те, що ваги, за допомогою яких
зважуються ці відношення, генеруються за допомогою самого ряду (розраховуються за допомогою
коефіцієнта автокореляції першого порядку). Отже, вагові коефіцієнти будуть індивідуальними для
кожного ряду.
Відповідно до методу геометричних ваг здійснимо прогнозування податкових надходжень до
Зведеного бюджету України на 2016 рік (див. табл. 1). Коефіцієнт автокореляції першого порядку ra
становить 0,81.
Геометричні ваги Wj для рівнів ряду обчислюються відповідно до формули (2). Вага першого
члена базисного часового ряду з восьми рівнів обчислюється для j=1, вага для другого члена
обчислюється для j=2 і так далі, до значення j=7. Змінна S набуває значень від 1 до 7. Далі
визначається прогнозне значення на 2016 рік. Виявлено, що податкові надходження до Зведеного
бюджету України у 2016 р. очікуються в розмірі 663420,93 млн. грн.
Таблиця 1
Податкові надходження до Зведеного бюджету України у 2008–2015 рр.*
Номер
Рік
Геометричні ваги,
рівня
Податкові надходження,
Wj
ряду
млн. грн
1
2008
227164,8
3,82789E-05
2
2009
208073,2
0,000201311
3
2010
234447,7
0,001058708
4
2011
334691,9
0,005567812
5
2012
360567,2
0,029281472
6
2013
353968,1
0,153993094
7
2014
367511,9
0,809859323
8
2015
507635,9
х
*Складено за: [1-3].
1. Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. О. Г. Осауленка. –Державний комітет
статистики України. – К., 2013. – 552 с.
2. Статистичний щорічник України за 2014 рік / за ред. І. М. Жук. – Державний комітет статистики
України. – К., 2015. – 586 с.
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3. Статистичний щорічник України за 2015 рік / за ред. І. М. Жук. – Державний комітет статистики
України. – К., 2016. – 575 с.
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ДИНАМИКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, НА
ПРИМЕРЕ ОАО «БПС-СБЕРБАНК»
На современном этапе развития рыночных отношений структура и качество активов любого
коммерческого банка в значительной степени определяют его ликвидность и платежеспособность, а,
следовательно, его надежность. В связи с этим, актуальность данной научной статьи обусловлена
тем, что активные операции имеют для деятельности банков одно из первостепенных значений,
поскольку результатом осуществления активных операция является процентная маржа, которая, в
свою очередь, является главным показателем прибыльности банка.
Активы банка представляют собой объекты собственности, имеющие денежную оценку, а
также принадлежащие банку.
На сегодняшний день авторы в научной литературе предлагают большое количество
классификаций по составу активов коммерческого банка. Таким образом, условно все активы
коммерческого банка можно разделить на 4 основные группы: кассовая наличность; инвестиционные
ценные бумаги; кредиты; основные средства и нематериальные активы; прочие активы.
Оценка состава и структуры активов позволяет определить наиболее приоритетные для банка
операции, а также оценить степень его специализации и универсальности в области размещения
средств. [1].
Рассмотрим динамику состава и структуры активов коммерческого банка за 2013-2015 года на
примере ОАО «БПС-Сбербанк». Выбор данного банка обусловлен тем, что на сегодняшний день он
является одним из старейший и крупнейших банков Республики Беларусь, занимает устойчивое 3
место по размеру совокупных банковских активов, кроме того, данный банк входит в состав
международной группы Сбербанка России – крупнейшего банка Российской Федерации и СНГ.
Имея общую сумму активов банка, можно рассчитать долю каждого из вида активов. В
таблице 1 представлены состав и структура активов в соответствии с бухгалтерским балансом ОАО
«БПС-Сбербанк» за 2013-2015 гг.
Таблица 1
Состав и структура активов ОАО «БПС-Сбербанк» за 2013-2015 гг.
на 01.01.14
на 01.01.15
на 01.01.16
АКТИВЫ
Уд. вес, %
Уд. вес, %
Уд. вес, %
Денежные средства
3,75
3,54
2,70
Драгоценные металлы и драгоценные камни
0,07
0,09
0,10
Средства в НБ РБ
12,83
13,29
5,08
Средства в банках
3,12
2,20
4,56
Ценные бумаги
4,32
8,38
17,01
Кредиты клиентам
64,25
67,30
66,37
Производные финансовые активы
6,86
1,00
0,49
Долгосрочные финансовые вложения
0,11
0,11
0,15
Основные средства и нематериальные активы
3,12
2,70
2,72
Имущество, предназначенное для продажи
0,01
0,01
0,30
Прочие активы
1,55
1,40
0,52
Итого активы
100
100
100
Источник: собственная разработка на основании [2]
За анализируемый период банк постоянно наращивал объѐмы кредитования, в результате чего
значение статьи «Кредиты клиентам» занимает наибольший удельный весь в структуре активов
(66,37% в 2015 году), что, в свою очередь, положительным образом отразилось на прибыли банка в
виде процентных доходов. Вместе с этим стремительным темпом увеличивается объѐм операций с
ценными бумагами, доля которых возросла с 4,32% в 2013 году до 17,01% в 2015.
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Обратной стороной является существенное снижение операций с производными
финансовыми активами, с 6,86% в 2013 году до 0,49% в 2015 году. Кроме того, удельный вес статьи
‖Денежные средства― уменьшался на протяжении всего анализируемого периода. Если в 2013 году он
составлял 3,75%, то в 2014 и 2015 годах он составил 3,54% и 2,70% соответственно. Удельный вес
статьи ‖Средства в банках― показывал отрицательную динамику в 2013 и 2014 годах – 3,12% и
2,20%, а в 2015 году удельный вес данного показателя показал существенное увеличение до 4,56%.
Удельный вес статьи ‖Основные средства и нематериальные активы― имеет достаточно устойчивое
положение и за анализируемый период варьируется в пределах 2,70-3,12%. Удельный вес прочих
активов имеет тенденцию к уменьшению. В 2013 году доля прочих активов составила 1,55%, в 2014
году она составила 1,40%, в 2015 году – 0,52%. Что касается оставшихся статей баланса
‖Драгоценные металлы и драгоценные камни―, ‖Долгосрочные финансовые вложения― и
‖Имущество, предназначенное для продажи―, то их суммарная доля в общем объѐме активов
незначительна и составила 0,10%, 0,15%, 0,30% в 2015 году соответственно.
Таким образом, за анализируемый период общая сумма активов увеличилась на 22,4 трлн.
руб. (54,41%), что, непосредственно, связано с развитием ресурсной базы банка.
Увеличение доли проблемных активов (по состоянию на 01.07.2016 до 13,4%) является
ключевой проблемой в функционировании банков. Основные причины возникновения проблемных
активов непосредственно связаны с ухудшением финансового положения сельскохозяйственных
организаций и предприятий реального сектора экономки, кредитуемыми в рамках государственных
программ, а также с ужесточением (в соответствии с рекомендациями Национального банка)
подходов, применяемых банками при классификации активов, подверженных кредитному риску.
Необходимо отметить, что Правительство Республики Беларусь принимает активное участие
в решении данного вопроса. Примером служит создание Агентство по управлению активами, целью
которого является рассмотрение вопросов касательно урегулирования объѐмов проблемных активов
путем передачи долгов сельхозорганизаций, а также предприятий реального сектора экономики, что,
в свою очередь, позволит высвободить источники для кредитования платежеспособных организаций
и благоприятно скажется на балансе кредитующих банков.
Кроме того, снижение доходности активов оказывает существенное влияние на результат
деятельности банка. Решением данной проблемы может стать расширение активных операций,
которые в настоящее время не получили должного развития. В данном случае речь идет об
увеличении объемов операций с такими активами, как корпоративные акции и облигации
предприятий, ценные бумаги, обеспеченные недвижимостью, различные виды долговых
инструментов. Необходимо отметить, что в ходе анализа активов ОАО «БПС-Сбербанк» была
отмечена положительная динамика данной статьи активов банка (с 4,23% в 2013 году до 17,01% в
2015).
Несмотря на необходимость поиска новых более доходных и менее рискованных источников
вложения средств банка, основным по-прежнему остается кредитные вложения, риск невозврата
которых в последнее время имеет тенденцию роста. В связи с этим, большое внимание следует
уделить формированию кредитного портфеля путем подбора наиболее эффективных и надежных
кредитных вложений. Для достижения данной цели необходимо осуществлять кредитование
преимущественно на краткосрочной основе, проводить точную оценку кредитоспособности клиентов
на основе различных методик и др.
Кроме того, в развитии как ОАО «БПС-Сбербанк», так и всего банковского сектора
Республики Беларусь можно выделить трудности в достижение мировых стандартов ведения
банковского дела по показателям объема активных операций на уровень, сопоставимый с уровнем
ряда развитых стран, что может быть обеспечено путем внедрения инноваций, новых
технологических решений, а также путѐм развития эффективного финансового рынка. Данное
достижение, в свою очередь, будет способствовать привлечению инвестиционных ресурсов в
банковский сектор, что, как результат, благоприятно скажется на развитии экономики страны в
целом.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
СТРАНЫ
Обеспечение устойчивого экономического роста в России во многом определяется
увеличением доли государственных инвестиций, которые позволяют финансировать НИОКР и
модернизировать производство в отраслях, которые могут выполнить функции своеобразных
«полюсов роста».
Финансовый рынок в стране раньше развивался самостоятельно в условиях
деформированной связи с материальным производством. Денежные потоки направлялись в основном
в одном направлении — из реального сектора экономики в финансовый. Последний в значительной
мере функционировал изолированно от промышленности и других производственных отраслей.
Наибольший объем вложений приходится на предприятия нефтедобывающей,
машиностроительной и металлургической промышленности. В общем объеме капиталовложений в
основной капитал продолжает расти доля затрат на приобретение, монтаж и установку машин и
оборудования. В то же время средства, направляемые на ввод в действие их новых поколений,
остается недостаточными для обновления производственного потенциала промышленности на
современной технической основе. Высокие затраты на капитальный ремонт у многих промышленных
предприятий свидетельствуют о том, что принимались меры только по поддержанию в
работоспособном состоянии действующих основных фондов.
Финансовая поддержка базовых отраслей экономики осуществляется в форме реализации
федеральных комплексных программ
например, расходы общепрограммного характера по
федеральной целевой программе «Национальная технологическая база на 2007 - 2011 годы»,
«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года»,
на покрытие расходов на санацию убыточных угольных шахт, на конверсию оборонной промышленности, на развитие гражданской авиационной техники, на космическую программу России и т.д.
Сдерживают строительство и ввод в действие объектов неплатежеспособность заказчиков,
рост цен на строительные материалы, конструкции и изделия, сокращение парка строительных
машин и механизмов и их высокий износ (свыше 50%). Из-за недостаточного финансирования
государственных капиталовложений не были выполнены Федеральная адресная инвестиционная
программа 2008-2011 гг. Так бюджетом было предусмотрено финансирование топливноэнергетического комплекса в сумме 12,7 млрд.руб а фактически финансировано всего на 8,3 млрд.
руб. т.е. на 66 %, на транспорт профинансировано 176,2 млрд.руб. при запланированных расходах
218,6 млрд.руб т.е на 81%. В целом по разделу классификации бюджетных расходов национальная
экономика профинансирована на 94,9 %. В основном сданы в эксплуатацию, объекты социального
комплекса.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу «Национальная экономика»
характеризуются следующими данными (таблица 1):
Таблица 1
Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу «Национальная экономика» млн.
рублей
2014 год

2015 год

Наименование

2013
год

Закон
№ 216ФЗ

Проект

1
Раздел
«Национальная
экономика»,
всего
в том числе:

2

3

4

Отклоне
ние
от
Закона
216-ФЗ
5=4-3

1 864
777,6

1 791
456,9

2 279
554,2

488
097,3
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Закон
№ 216ФЗ

Проект

6

7

Отклоне
ние
от
Закона
216-ФЗ
8=7-6

1 828
618,8

2 120
111,9

291
493,0

2016 год
Отклоне
ние
Проект
от
проекта
2015 г.
9
10=9-7
2 012
274,5

-107
837,3

2014 год

2015 год

Наименование

2013
год

Закон
№ 216ФЗ

Проект

1
Подраздел
«Общеэкономи
ческие
вопросы»
Подраздел
«Топливноэнергетический
комплекс»
Подраздел
«Исследование
и
использование
космического
пространства»
Подраздел
«Воспроизводс
тво
минеральносырьевой базы»
Подраздел
«Сельское
хозяйство и
рыболовство»
Подраздел
«Водное
хозяйство»
Подраздел
«Лесное
хозяйство»
Подраздел
«Транспорт»
Подраздел
«Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)»
Подраздел
«Связь и
информатика»
Подраздел
«Прикладные
научные
исследования в
области
национальной
экономики»
Подраздел
«Другие
вопросы в
области
национальной
экономики»

2

3

4

Отклоне
ние
от
Закона
216-ФЗ
5=4-3

20
733,9

22
467,3

363
380,8

17
655,1

4 561,8

32
947,5

Отклоне
ние
от
Закона
216-ФЗ
8=7-6

2016 год
Отклоне
ние
Проект
от
проекта
2015 г.
9
10=9-7

Закон
№ 216ФЗ

Проект

6

7

340
913,5

21
906,8

104
105,1

82 198,3

18
767,2

-85
337,9

8 245,9

3 684,1

4 011,3

3 974,2

-37,1

3 698,6

-275,6

29
121,7

28
071,9

-1 049,9

35
813,3

33
253,4

-2 559,9

161
134,9

127
881,4

34
662,8

41
473,4

39
979,4

-1 494,0

41
616,1

40
362,0

-1 254,1

40
568,0

206,0

191
689,9

152
624,3

159
036,8

6 412,4

165
579,5

156
494,1

-9 085,4

156
295,7

-198,4

24
483,2

22
705,9

17
188,1

-5 517,8

22
835,6

14
221,8

-8 613,8

16
849,7

2 627,8

29
288,9

31
040,4

7 166,7

-23
873,7

31
010,1

7 189,2

-23
820,8

7 828,2

639,0

273
956,8

176
610,9

254
267,2

77 656,4

177
905,3

277
750,3

99 845,0

269
920,1

-7 830,1

512
226,0

516
439,2

498
000,1

-18
439,1

522
898,3

539
458,7

16 560,4

552
462,6

13 003,9

43
681,9

38
085,9

36
130,9

-1 954,9

31
132,2

29
628,3

-1 503,9

31
002,9

1 374,7

269
949,4

253
390,6

267
029,3

13 638,8

242
906,1

263
182,7

20 276,5

178
281,1

-84
901,6

413
502,3

502
935,4

601
056,9

98 121,5

531
004,2

650
492,1

119
487,9

575
465,6

-75
026,6

В проекте федерального бюджета на 2014-2016 годы по разделу «Национальная экономика»,
на 2014 и 2015 гг. бюджетные ассигнования были предусмотрены– 2 279 554,2 млн. рублей и –
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2 120 111,9 млн. рублей и в 2016 году – 2 012 274,5 млн. рублей.
Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу по сравнению с 2013 годом
(13,9%) увеличивается в 2014 году и составила 16,3%, в 2015 и 2016 годах доля расходов уменьшается
и составляет 13,8% и 12,3% соответственно.
По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела «Национальная
экономика» составляет в 2013 году – 2,8%, в 2014 году – 3,1%, в 2015 году – 2,7% и в 2016 году – 2,3
процента.
Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика», по сравнению с объемами,
утвержденными Законом №216-ФЗ, увеличены в 2014 году на 488 097,3млн. рублей, в 2015 году на
291 493,0 млн. рублей. В 2016 году по сравнению с проектом 2015 года расходы уменьшены на
107 837,3 млн. рублей.
Изменения объемов бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к
формированию проекта федерального бюджета (уровень инфляции, курс долл. США по отношению к
рублю, решения по оптимизации расходов и др.), уменьшили расходы в 2014 году на 61 577,8 млн.
рублей, в 2015 году на 64 036,0 млн. рублей и в 2016 году на 66 879,0 млн. рублей.
Для преодоления крайне негативных тенденций в промышленности в их финансовоэкономической стабилизации, необходимо проведение более активной промышленной политики.
Следует приступить к формированию механизмов долгосрочного кредитования инвестиций в
развитие и модернизацию предприятий, осваивающих перспективные технологии современного и
нового укладов, а также выполняющих важные социальные функции, преобразовав для этого
Стабилизационный фонд в не только Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, но и
фонд развития или Бюджет развития и создав полноценные институты развития с механизмами их
централизованного рефинансирования.
Цели развития должны определять содержание не только промышленной, но и всех других
составляющих экономической политики государства, причем все компоненты последней необходимо
увязывать посредством прогнозирования и индикативного планирования развития экономики страны,
эшелонированных в годовом, пяти- и двадцатилетнем временных горизонтах. В условиях
современного научно-технического прогресса субъекты хозяйственной деятельности, органы
государственного управления и общество в целом нуждаются в надежном предвидении тенденций
научно-технического и социально-экономического развития, при этом для нормальной работы
предприятий необходим минимум десятилетний прогнозно-плановый горизонт.
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ОСОБЕННОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПЕНСИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Существующую в Беларуси пенсионную систему "Работающий Платит за Пенсионера" (payas-you-go) называют солидарной. На самом деле она имеет встроенный механизм создания
конфликтов между поколениями. Через политические институты, бюрократические процедуры
данная система перераспределяет ресурсы от одних социальных групп в пользу других, от одного
поколения другому. Система неэффективна, потому что не способна прибыльно управлять
финансовыми ресурсами и обеспечивать высокую степень ликвидности, выплачивать высокие
пенсии, обеспечивающие нормальный уровень благосостояния. Система аморальна, потому что
обещает работающим определенный уровень благосостояния при выходе на пенсию и обманывает
ожидания. Беларуси срочно нужна пенсионная реформа, потому что в существующем виде
пенсионная система не в состоянии выполнить стоящие перед ней задачи.
Из вышесказанного вытекает, что вопрос пенсионного страхования в Республике Беларусь
является особенно актуальным.
Пенсионное страхование представляет собой создание соответствующего резерва с
выплатами из него в форме капитала или ренты при выходе на пенсию, полной или частичной
инвалидности.
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В Республике Беларусь существует государственное и негосударственное пенсионное
страхование, в последнее время постепенно развивается такой вид страхования, как страхование
дополнительной пенсии.
В Республике Беларусь существует 3 страховые организации, которые осуществляют
страхование дополнительной пенсии: Республиканское дочернее унитарное страховое предприятие
«Стравита», унитарное страховое предприятие «Приорлайф», открытое акционерное страховое
общество «Пенсионные гарантии».
По страхованию дополнительной пенсии страховая организация обязуется уплачивать
застрахованному лицу в установленные сроки регулярный доход. Фонд для выплат создается из
взносов страхователей.
За 1 полугодие
2014 года страховые премии в целом по республике составили
3 613 136 183тыс. руб. увеличились в 2015 году до 3 991 912 431 тыс. руб., а в 2016 году уже
составили 4 900 785 968 тыс. руб. [1,2,3]. Следовательно, в январе-июле 2015 году по сравнению с
соответствующим периодом в 2014 году прирост объѐма страховых взносов составил в абсолютном
выражении 378 776 248 тыс. руб. или 10,48 %. А прирост объема страховых взносов в 2015 году по
сравнению с соответствующим периодом в 2016 году в действующих ценах составил 908 873 537тыс.
руб. или 22,77%. В общей сумме взносов страхование дополнительной пенсии занимает 3,72% в
2015г и 4,39% в 2016г.
Таблица 1 – Динамика поступлений и выплат по страхованию дополнительной пенсии, за 1
полугодие 2014-2016гг, тыс. руб.
Отклонение, +/Темпы роста, %
Показатель
2014г.
2015 г.
2016 г.
2016 к 2015 к 2016 к
2015к 2014
2015
2014
2015
Страховые премии
134 490 884 175 032 492 214 964 864 40541608 39932372 130
122,8
Страховые выплаты

41 888 048

91 523 495

114 956 723 49635447 23433228 218,5

125,6

Примечание – источник: собственная разработка по данным Главного управления страхового
надзора Министерства финансов Республики Беларусь
По страхованию дополнительной пенсии сумма страховых выплат на 2015 год составила
91523495 тыс. руб., что на 49635447 тыс. руб. больше или 218,5%, чем в 2014 году и ниже на
23433228 тыс. руб. или на 125,6% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Так же
наблюдается динамика увеличения страховых премий в 2015 году по сравнению с соответствующим
периодом 2014 года на 40541608 тыс. руб. или 130% и ниже на 39932372тыс.руб. или на 122,8% по
сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Таким образом, по страхованию дополнительной
пенсии динамика поступлений страховых выплат положительна. Так же следует отметить, что суммы
страховых выплат растут значительно быстрее по сравнению с динамикой премий [1,2,3].
По оценкам экспертов, около 40% работающих хотели бы делать дополнительные отчисления к
пенсии. В стране существует устойчивый спрос части населения на дополнительное пенсионное
обеспечение, основанное на накопительных принципах. Появление такового вида страхования, как
страхование дополнительной пенсии в некоторой степени могло бы стать решением этой проблемы.
Если проанализировать нынешнее состояние нашей пенсионной системы и опыт
реформирования пенсионных систем стран с высоким уровнем социальной защиты, можно
предложить, как один из вариантов, следующую «модель» будущей пенсионной системы страны.
Необходимо развитие в республике трехуровневой системы, что является практически мировым
стандартом. Первый уровень пенсионной системы составят социальные пенсии, второй – трудовые
(страховые) пенсии и третий – дополнительные негосударственные пенсии
Первая ступень – социальная пенсия, которая гарантирована государством. Средства на первую
ступень поступают из бюджета отдельной статьей расходов – это средства, поступающие в виде
социального налога от нанимателей и предпринимателей, в государственный пенсионный фонд.
Размер этой части пенсии соответствует минимальному прожиточному минимуму либо
определенной части от средней зарплаты по стране.
Вторая ступень – пенсионные накопительные фонды – независимые организации, платежи в
бюджет которых поступают от государства и частных лиц.
Третья ступень – предполагает, что гражданин принял самостоятельное решение вносить на
свой пенсионный счет дополнительную определенную сумму для накопления третьей части будущей
пенсии. Таким образом, гражданин определяет размер накопленных средств на счете сам. В итоге,
при наступлении пенсионного возраста гражданин получает пенсию первой ступени
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(гарантированной государством) и второй ступени (накопленной гражданином) . Если гражданин
участвовал в третьей ступени накопления, то еще и эту дополнительную сумму.
Таким образом, в Республике Беларусь постепенно развивается негосударственное страхование
дополнительной пенсии, о чѐм свидетельствует положительная динамика взносов граждан по
страхованию дополнительной пенсии.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Эффективность деятельности предприятия, экономическая устойчивость, платеже - и
конкурентоспособность в значительной степени определяются уровнем затрат. Затраты являются
главным резервом текущего и стратегического развития предприятия, индикатором его
конкурентоспособности.
Управление затратами - средство достижения предприятием высокого экономического
результата. Оно не сводится только к снижению затрат, но распространяется на все элементы
управления.
Для успешного функционирования современного предприятия чрезвычайно важно создать в
нем строгую систему управления затратами, так как в условиях рынка, когда цена товара стремится
к равновесию, в конкурентной борьбе выигрывает тот рыночный субъект, у которого ниже затраты на
производство продукции.
Существует множество систем управления затратами, каждая система эффективна в
определенных экономических условиях в зависимости от целей, поставленных предприятием:
- директ-костинг;
- стандарт-кост;
- АВС;
- JIT;
- таргет-костинг;
- кайзен-кост;
- кост-киллинг;
- управление затратами на основе безубыточности;
- бенчмаркинг.
Сущность системы директ-костинг заключается в разделении затрат на постоянные и
переменные в зависимости от объема производства, при этом постоянные затраты не относят при
калькулировании на себестоимость единицы продукции, а списывают на финансовые результаты.
Практика показывает, что деление затрат на постоянные и переменные условно.
Затраты одного и того же вида могут вести себя по-разному. Существуют затраты, которые в
определенной экономической ситуации меняют свое значение. Это зависит от следующих факторов:
длительности периода для принятия решения, делимости производственных факторов. На
длительный период времени все затраты становятся переменными. Многие затраты возрастают не
постепенно, а ступенчато [4, с. 36].
В основе системы стандарт-кост лежит предварительное нормирование затрат. Стандартные
нормы устанавливаются для того, чтобы привести фактические затраты к стандартным нормам путем
умелого руководства. При возникновении отклонений стандартные нормы не изменяют, за
исключением экономических условий (стоимости материалов, рабочей силы). Отклонения
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накапливаются в течение года и списываются на убытки. Калькуляция рассчитывается на основе
стандартных норм, является методом оперативного управления производством. Выявленные
отклонения подвергаются анализу с целью выяснения причин их возникновения.
Система используется для оценки деятельности отдельных работников и управления в целом,
для подготовки бюджетов и принятия управленческих решений [1, с. 68].
Система АВС (activity based costing) получила широкое распространение на предприятиях
различного профиля. Этот метод означает учет затрат по операциям (функциональный учет затрат).
Применение системы эффективно при определенных условиях: прямые затраты составляют большую
часть расходов, предприятие должно выпускать 1-2 вида продукции с примерно одинаковыми
расходами. Если предприятие не отвечает подобным требованиям, показатели себестоимости будут
искажены.
Суть системы JIT (jist-in-time) сводится к отказу от производства продукции крупными
партиями. Взамен этого создается непрерывно-поточное предметное производство. С практической
точки зрения главной целью системы является уничтожение лишних расходов и эффективное
использование производственного потенциала предприятия. Отсутствие больших материальных
запасов увеличивает финансовые ресурсы, маневренность и конкурентоспособность предприятия.
Система увязана со спросом, так как производится столько продукции, сколько требуется
покупателю. Спрос сопровождает продукцию через производственный процесс.
Система учета затрат таргет-костинг применяется на этапе проектирования нового изделия
или модернизации устаревающей продукции.
В основу идеи таргет-костинга положено понятие целевой себестоимости и формула ее
расчета: Себестоимость = Цена - Прибыль.
Цена - это рыночная цена изделия (услуги), которая определяется при помощи маркетинговых
исследований. Прибыль - желаемая величина, которую стремится получить организация от продажи
данного изделия (услуги) [2, с. 21].
Таргет-костинг рассматривает себестоимость не как заранее рассчитанный по нормативам
показатель, а как величину, к которой должна стремиться организация, чтобы предложить рынку
конкурентный продукт. Поэтому задача таргет-костинга - разработка изделия (услуги), сметная
себестоимость которого равна целевой себестоимости. Если новое изделие таково, что невозможно
добиться его целевой себестоимости, не ухудшив при этом качества, принимается решение о том, что
это изделие не будет разработано и внедрено в производство.
Система кайзен-костинг (в переводе с японского «усовершенствование маленькими шагами»)
- это процесс постепенного снижения затрат на этапе производства продукции, в результате которого
достигается необходимый уровень себестоимости и обеспечивается прибыльность производства.
Кайзен-костинг используется в японской модели управленческого учета параллельно с таргеткостингом. Обе системы имеют одинаковую цель - достижение целевой себестоимости: таргеткостинг - на этапе проектирования нового изделия, кайзен-костинг - на этапе производства изделий.
Система снижения затрат кост-киллинга направлена на выявление резервов по
максимальному снижению расходов предприятия и повышение эффективности его деятельности в
целом. Кост-киллинг бывает двух видов: внутренний и внешний. То есть можно минимизировать
расходы внутри предприятия (например, создавая сложную, специальную системы оплаты труда с
«хитрой» схемой поощрения за экономию ресурсов и наказаний за их перерасход) или постараться
снизить покупные цены на приобретаемые товары и услуги, т.е. влиять на внешнюю среду
предприятия - поставщиков и подрядчиков [3, с. 253].
Существует система управления затратами на основе точки безубыточности. Точка
безубыточности (критическая, «мертвая» точка) показывает объем производства (продаж), при
котором выручка от реализации полностью покрывает расходы. В ней происходит разделение зон
прибыльности и убыточности.
Еще одной системой управления, которая эффективно применяется за рубежом,
является бенчмаркинг. Сущность системы заключается в сравнении состояния управления затратами
на предприятии с предприятиями-лидерами для дальнейшего принятия решений в области
управления затратами.
Выше были рассмотрены различные системы управления. Каждая система эффективна в
определенных экономических условиях в зависимости от целей, поставленных предприятием.
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ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
В ринкових умовах господарювання та існування різних форм власності основним методом
формування доходів держави є податки. Механізм оподаткування є складовою економічного
механізму, від ефективності функціонування якого залежить розвиток як економіки в цілому, так і
окремих галузей.
В структурі дохідної частини зведеного бюджету України частка податкових надходжень
коливалася на рівні 73-76% у 2005-2010 рр. та у подальшому збільшилася (до 84% у 2016 р.) як
внаслідок прийняття Податкового кодексу України, так і з суто статистичних причин [1]. Проте цього
недостатньо, оскільки за європейськими нормами неподаткові надходження у структурі бюджету
держави мають складати не більше ніж 5% [2].
Аналіз динаміки податкових надходжень до зведеного бюджету України дає змогу оцінити
фіскальну ефективність оподаткування разом з виконанням планових показників (рис. 1)
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Рис. 1 Динаміка податкових надходжень до зведеного бюджету України у
2011-2015рр.
*розроблено автором на основі джерела [5]
З рис. бачимо, що загальна сума податкових надходжень майже щорічно мала тенденцію до
зростання, проте планові показники перевиконано лише у двох роках - 2011 р. та 2015р. У 2015 р.
фактичні надходження зросли майже на 40 %, що не є прямим свідченням вдосконалення
формування податкових надходжень та мінімізації проблем з оподаткуванням. Причиною такого
збільшення є девальвація гривні, тобто зростання доходів відбулося за рахунок платежів, які
обчислюються з використанням обмінного курсу (за даними Державної служби статистики, інфляція
в Україні в 2015 р. зросла на 43,3%).
Незважаючи на усі позитивні зміни в оподаткуванні щодо скорочення неефективних податків
та зборів, зменшення податкового навантаження, а також покращення адміністрування та спрощення
сплати податків, проблема фіскальної ефективності залишається не вирішеною. Негативний вплив
мають збільшення тінізації економіки, збільшення розмірів податку, що стягується, скасування пільг,
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що приводить до занепаду окремих галузей діяльності, засилля іноземних конкурентоздатних товарів
та збіднення населення.
На збільшення фіскальної ефективності впливають такі чинники як рівень доходів,
можливості нарощування власного капіталу, інвестиційний клімат в економіці, рівень доходів і
витрат населення, інфляція в країні, стабільність та передбачуваність змін податкового
законодавства, рівень податкової ставки, сальдо експортно-імпортних операцій, обсяг податкових
пільг, сума недоїмки, механізми обчислення і стягнення податку [3] .
Тому з метою підвищення фіскальної ефективності податкової політики необхідно:
удосконалити занодавчо-нормативну базу, постійно здійснювати аналіз факторів, які вливають на
податкові надходження до зведеного бюджету країни, забезпечити якісний контроль з додержання
податкового та митного законодавства суб‘єктів господарювання.
Отже, попри абсолютний приріст загальної суми податкових надходжень, їх частка у
зведеному бюджеті є нестабільною. Це свідчить про те, що хоча й відбувається постійне
вдосконалення оподаткування, фіскальний потенціал податків є повною мірою невикористаним через
податкові пільги, ухилення від сплати, перевищення витрат на адміністрування над надходженнями
податків. Тому слід вирішувати проблеми системи оподаткування в частині забезпечення достатніх
надходжень до бюджету, що вимагає поліпшення управління бюджетним процесом загалом.
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КРАУДФАНДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФІНАНСУВАННЯ:
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Зацікавленість членів світового суспільства в розв‘язанні проблем сьогодення, розробка та
фінансування інноваційних проектів, які спрямовані на пошук нових шляхів для творчої
самореалізації та отримання фінансових вигод від своїх ідей, призвели до появи нового інструменту
колективного фінансування й інвестування – краудфандингу. Зраз він швидко розвивається та
успішно зарекомендував себе в світі як ефективний засіб для досягнення певних цілей. За прогнозом
Світового банку до 2025 р. щорічні вкладення у краудфандинг зростуть до 93 млрд. дол.
Краудфандинг – це фінансування за рахунок масового збору коштів. Його сутність фактично
відображає приказка «З миру по нитці - голому сорочка». Він вважається складовою частиною більш
широкого поняття – краудсорсингу, який передбачає залучення, крім коштів, й інших ресурсів,
зокрема людських, для реалізації певного проекту.
Краудфандинг – це колективна співпраця людей, які добровільно об'єднують свої грошові
кошти або інші ресурси разом, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій [1].
Краудфандинг може мати в своїй основі як безоплатне донорство (за якого не передбачається
матеріальна чи фінансова винагорода), так і донорство з подальшою винагородою. Основним
мотивом фінансування проекту є зацікавленість в його успішному завершенні та соціальному ефекті.
Донорство з подальшою винагородою забезпечується за допомогою роялті-дивідендів, які
відображають пайову участь інвесторів в даному бізнес проекті. Таким чином, винагорода виступає
додатковим стимулом 5 .
Поширення краудфандингу розпочалося з США, де були створені перші інтернет-платформи,
призначені для публікації ідей проекту, їх опис та план просування. В 2009 р. розпочала свою роботу
американська компанія «Кікстартер», яка на сьогоднішній день є лідером з кількості
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краудфандингових транзакцій. Ця компанія надає інструменти зі збору коштів для громадського
фінансування проектів. Власнику проекту необхідно вказати термін і мінімальну кількість коштів,
яку необхідно зібрати. Для привернення уваги до проекту ініціатор придумує і пропонує різні види
винагороди. Якщо проект не зібрав потрібну кількість коштів до певного терміну, то гроші
повертаються інвесторам. Від залучених коштів Kickstarter бере собі лише 5 % [2].
В США краудфандинг набув розвитку завдяки сприятливих дій з боку держави. Так,
президент США Барак Обама в квітні 2012 р. підписав JOBS (Jumpstart our business startups) – закон,
відповідно до якого стартап-компанії можуть залучати до 1 млн доларів за допомогою краудфандингу
без підготовки спеціального пакета документів та реєстрації акцій [3; с. 247].
Здатність підприємства-інноватора акумулювати достатньо коштів для реалізації
інноваційних заходів впливає на швидкість виведення інновації на ринок, а отже — на її комерційний
успіх. Однак не кожна підприємницька структура має достатньо власних коштів для цього.
Прискорений науково-технологічний прогрес дозволяє залучати кошти в інноваційні проекти на
стадії зародження зацікавленими в даній ідеї людьми для науково-технічного розвитку, який
безпосередньо визначає соціально-економічний розвиток. Зараз лише третина всіх краудфандингових
проектів – соціальні, решта – комерційної спрямованості. Сьогодні краудфандингові платформи
Kickstarter и IndieGoGo відомі фінансуванням стартапів і локальних бізнесів.
Краудфандинг в Україні тільки починає розвиватися і здебільшого стосується соціальних та
соціокультурних процесів. Так, зацікавлені у розвитку культури люди вирішили почати допомагати
тим, хто хоче змінювати культурне середовище в Україні в кращу сторону. У 2009 р. був створений
блог, де люди ділилися своїми ідеями, так звана платформа соціальних інновацій Big Idea. У березні
2012 «Велика ідея» запустила на своєму сайті краудфандингову платформу Спільнокошт [4]. В 2013
р. з‘явився проект «Українська Біржа Благодійності» – перша в Україні незалежна
загальнонаціональна соціальна інфраструктура онлайн-благодійності.
Використання краудфандингу, як засобу залучення інвестицій, спирається на репутацію і
популярність організатора проекту, тому значну роль відіграє відкритість і публічність проекту у
процесі залучення коштів. Для того щоб підвищити привабливість вкладень, потрібне введення
контролю над реалізацією інвестиційного проекту незалежним контролером, зокрема
краудфандинговою платформою.
Краудфандинг викликав довіру у людей у світі, і темпи розвитку такого роду інвестицій
прискорені. Краудфандинг – це вид благодійності, який надає інвестору реальну фінансову вигоду від
реалізації проекту.
В.Швальц наводить п‘ять ринкових переваг краудфандингу [5].
1. Реальна оцінка рівня попиту та зменшення ризиків.
2. Краудфандинг – рекламна кампанія.
3. Довіра і додаткове просування. Публікація проекту на краудфандинговій платформі вселяє
довіру до нього донорів.
4. Отримання контактної інформації, створення бази споживачів. Краудфандинг надає
можливість спілкуватися з цільовою аудиторією, отримуючи оригінальні відгуки людей.
5. Стратегічна відкритість новим можливостям. Краудфандинг створює передумови для
швидкого розвитку: з'являються інвестори, готові фінансувати компанії поза рамками проекту, і нові
бізнес-партнери.
Водночас, активному розвитку краудфандингу в Україні заважають як суб'єктивні, так і
об'єктивні причини. По-перше, юридичні аспекти. В Україні відсутнє спеціальне законодавство, яке
регулює краудфандинг як окремий вид діяльності, у отримувача фінансування можуть виникнути
складнощі з оподаткуванням. По-друге, в Україні поки що відсутні зручні краудфандингові
платформи. По-третє українці більш схильні давати гроші на соціальні проекти, а не підприємцям.
Рівень довіри в суспільстві невисокий, а філософія краудфандингу ґрунтується на взаємній
відповідальності, соціальній участі та вірі у те, що кожному під силу змінити щось у цьому світі.
Отже, краудфандинг - це новий напрям в інвестуванні, яке розвивається швидкими темпами в
зарубіжних країнах, але вітчизняне інвестиційне середовище ще не повністю готове до впровадження
такого виду інвестування. Україні треба поставити перед собою завдання інвестиційно-інноваційної
стратегії, для підвищення конкурентоспроможності національної економіки та розвитку науки і
техніки. Для модернізації національної фінансово-інвестиційної системи та покращення української
економіки необхідно:
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прийняття нормативно-правових актів з даного питання, оскільки донорами
виступають некваліфіковані інвестори, які керуються більше емоціями у виборі проекту, ніж його
актуальністю на ділі та юридичною правильністю.
відкриття державної краудфандингової платформи, працюючої на бюджетній основі,
що має на меті вирішення соціально значущих завдань силами донорів.
інформування суспільства про перспективний вид інвестування – краудфандинг.
Отже, краудфандинг є високотехнологічним і досить зручним інструментом для модернізації
фінансово-інвестиційної системи. Він має низку переваг, являє собою цікаву та перспективну
технологію фінансування та інвестування. Розвиток краудфандингу в Україні має вплинути як на
розвиток IT сегментів економіки, так і на фінансову систему. Це обумовлено не тільки виникненням
значного соціального ефекту, який досягається у допомозі розвитку малого бізнесу, але й значною
інвестиційною привабливістю самого проекту розробки платформи.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В
УКРАЇНІ
На сьогоднішній день особлива увага має приділятися такому питанню, як формування
привабливого інвестиційного клімату України. Адже інвестиції, як національні, так і іноземні,
відіграють важливу роль у розвитку економіки країни. Інвестиції не лише допомагають формуванню
інвестиційних ринків в країні, але й пожвавлюють ринки товарів та послуг.
Впродовж 1994- 2016 рр. обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України становив
43371 млн. дол. США. Що стосується обсягу інвестицій на одну особу, то ця цифра складає 1045,6
дол. США.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій загалом в Україні є власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких у 2015 р. було освоєно 69,3% капіталовкладень. Частка
кредитів банків та інших позик у загальному обсязі капіталовкладень становила 8,8 %. За рахунок
державного та місцевих бюджетів освоєно 4,4 % капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних
інвесторів становила 3,9 % усіх капіталовкладень, частка коштів населення на будівництво житла
11,6 %. Інші джерела фінансування становлять 2,0 % [3].
Аналізуючи обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку України за останні 5 років
можна відмітити, що у 2013 р. у порівнянні з 2012 р. почалося стрімке зменшення обсягів прямих
іноземних інвестицій (-46,4%), але найгірша ситуація спостерігалась у 2014 р., де падіння обсягів
інвестицій у порівнянні з 2013 р. склало -90,9 % (табл.1).
Таке падіння пов‘язане з веденням бойових дій на сході України, стрімким падінням
економіки країни, знеціненням національної валют та банкрутством банків і підприємств. Лише у
2015 р. відбулося різке збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій у 7 разів у порівнянні з
критичним показником 2014 р. Це можна пояснити невеликою, але стабілізацією української
економіки, проведенням реформ, стартом програми запобігання корупції та початком співпраці з ЄС.
До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 83% загального обсягу прямих
інвестицій, входять: Кіпр – 11712,0 млн.дол., Німеччина – 5394,8 млн.дол., Нідерланди – 5604,0
млн.дол.,
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Таблиця 1
Рік
2011

Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну та з України
ПІІ в Україну
ПІІ з України
Сальдо
млн. дол
%
млн. дол
%
млн. дол
7207
192
+7015
1206

+628,1

+7195

+2.6%

4499
-46,4
420
2013
410
-90,9
111
2014
2961
+722,2
-51
2015
Джерело: розраховано авторами за [5]

-34,8
-26,4
-145,9

+4079
+299
+3012

-43.3%
-92.7%
+907.4%

2012

8401

+16,5

%
-

Російська Федерація – 3342,1 млн.дол., Австрія – 2416,4 млн.дол., Велика Британія – 1824,4 млн.дол.,
Віргінські Острови (Брит.) – 1752,4 млн.дол., Франція – 1543,0 млн.дол., Швейцарія – 1277,5 млн.дол.
та Італія – 972,0 млн.дол. Найбільші обсяги інвестицій надійшли до Києва, а також
Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Запорізької,
Полтавської, Івано-Франківської областей та до м. Київ, тобто 93,9% усіх інвестицій [3].
Серед вище перерахованих регіонів Дніпропетровська область є лідером в Україні за обсягом
інвестицій. За даними на 01.07. 2016 р. в Дніпропетровську область надійшло 7132,5 млн дол. США
іноземних інвестицій. Питома вага Дніпропетровського регіону в загальному обсязі інвестицій в
Україну склала 15,9 відсотків, що на 1% менше за аналогічний період 2015 р. У розрахунку на 1
жителя області обсяг інвестицій склав 2186,2 дол. США, що в свою чергу в 2,1 рази більше за
середній показник по Україні, тобто 1045,6 дол. США [1].
До основних причин лідерства Дніпропетровської області можна віднести те, що в регіоні
діють понад 500 великих і середніх промислових підприємств майже всіх основних видів економічної
діяльності, на яких працюють 295,3 тис. осіб. На Дніпропетровщині виробляється 19,2% (288,1 млрд
грн) усієї реалізованої промислової продукції України. За цим показником область посідає перше
місце в Україні. На Дніпропетровщині виробляється 40,3% чавуну, 53,4% сталі, 34,3% прокату, 77,3%
труб, 34,2% коксу від загального обсягу по Україні. Також в Дніпропетровській області досить
розвинений агропромисловий комплекс. Більше 80% площі області зайнято під аграрний сектор [4].
Основним напрямом інвестицій в Україні є промисловість, проте в Дніпропетровській області
інвестиції у цю галузь майже в 2 рази перевищують середнє значення по Україні, тобто 74,7% проти
34,5% [2]. Це пояснюється тим, що Дніпропетровська область є розвиненим промисловим регіоном,
тому промисловість є основною для інвестицій.
На сьогоднішній день інвестиційний клімат в Україні недостатньо сприятливий для залучення
інвестицій, тому для вирішення цієї проблеми необхідно:
1.
Вдосконалити нормативно-правову базу, бо вона є невід'ємним атрибутом успішного
здійснення інвестиційної діяльності.
2.
Визначити пріоритетні галузі для інвестування, що дасть змогу більш чітко
сформувати карту потреб у фінансуванні певних секторів української економіки.
3.
Провести антикорупційні заходи і контроль в сфері комунікацій з інвесторами.
Захистити права інвесторів на державному рівні. Надати дієві пільги в пріоритетних галузях
інвестування.
4.
Впровадити системи міжнародних стандартів у банківську, фінансову, судову,
управлінську та інші сфери.
5.
Сприяти розвитку науки, науково-технічної та інноваційної діяльності, технопарків з
новітніми технологіями.
6.
Брати активну участь у транснаціональних і міжнародних інвестиційних проектах.
Саме правильна реалізація перелічених напрямів покращення інвестиційного клімату
дозволить залучати набагато більшу кількість інвестицій в українську економіку.
Водночас, слід відмітити те, що більше половини інвестицій в економіку України надходять у
вигляді боргових інструментів, які в платіжному балансі відображені як кредити та облігації.
Одержувачами цих інструментів зазвичай є державні та приватні структури. Тому аналізуючи
останні роки, можна очікувати подальше скорочення позитивного сальдо прямих та портфельних
іноземних інвестицій у платіжному балансі України.
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Отже, аналіз стану інвестиційної діяльності в Україні свідчить, що обсяги інвестицій
залишаються на досить низькому рівні. Серед інших чинників найвагомішим є несприятливий
інвестиційний клімат. У свою чергу негативно впливають на інвестиційний клімат України
недосконала законодавча база, кризовий стан економіки, нестабільність фінансово-кредитної системи
та слабкість фондового ринку, низький рівень трансформації заощаджень населення до інвестування
та інші. Все вище перераховане перешкоджає залученню інвестицій в економіку України та
призводить до відтоку вітчизняного капіталу за кордон. Тому для поліпшення інвестиційного клімату
країни необхідно забезпечити політичну стабільність, підвищити рівень захищеності іноземного
інвестора від можливих ризиків та внести додаткові зміни до українського законодавства. Окрім
цього уряд повинен сформулювати науково обґрунтовані пріоритетні напрями для залучення
інвестицій.
Література: 1.Головне управління статистики у Дніпропетровській області. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.dneprstat.gov.ua/; 2.Іноземні інвестиції в Дніпропетровську
область. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/Dy65nX; 3.Найбільше іноземних
інвестицій до України надійшло через кіпрські офшори. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://goo.gl/OJelVF; 4.Паспорт Дніпропетровської області. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://goo.gl/TzjbCN; 5.Прямі іноземні інвестиції. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://index.minfin.com.ua/index/fdi/
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НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРИКЛАДІ
ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ
В умовах макроекономічної нестабільності та постійно змінюваного законодавства
висуваються додаткові вимоги щодо фінансового оздоровлення неприбуткових підприємств, тому з
метою скорочення збитковості необхідним є використання напрямів фінансової санації, що
забезпечить збереження підприємств та отримання ними прибутку. Фінансове оздоровлення
передбачає запровадження заходів щодо попередження оголошення підприємства банкрутом:
зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості, скорочення випуску нерентабельних видів
продукції, злиття з іншими підприємства тощо. Тому вирішення питання фінансового оздоровлення
неприбуткових підприємств є актуальним і своєчасним.
Фінансове оздоровлення або санація – це ціла низка заходів, які проводяться підприємством
для покращення фінансового стану, запобігання банкрутства, відновлення платоспроможності та
ліквідності активів [3]. Однією з цілей фінансового оздоровлення є максимізація прибутку
підприємства. Наразі у зв‘язку із кризовим становищем в Україні, яке охоплює всі сфери соціального
та економічного життя населення, рівень прибутковості підприємств різко скорочується. Тому для
відновлення конкурентоспроможного стану суб‘єктів господарювання необхідне проведення
фінансової санації.
На сьогоднішній день Полтавська область є найменш збитковою в Україні. Це пов‘язане з
тим, що саме тут зосереджені великі промислові підприємства, які зазнають найменших збитків від
економічної кризи. Основні показники діяльності підприємств наведені у табл. 1.
Незважаючи на те, що кількість підприємств збільшилась, разом з тим прослідковується
збільшення збитковості. Водночас зростають обсяги реалізованої продукції – на 66,5 %, що пов‘язане
зі збільшенням державного фінансування, залученням інвестиційних вкладень, поступовим
розвитком підприємництва в країні.
Фінансове оздоровлення неприбуткових підприємств спрямоване на мобілізацію ресурсів,
людського капіталу, підвищення рівня доходів та зменшення статей витрат.
Причини збитковості підприємств та методи фінансової санації, які можуть застосовуватися в
такому випадку наведені на рис. 1.
Наразі враховуючи скрутне становище в Україні, підприємства не в змозі самостійно
забезпечувати стійкий рівень прибутковості, що призводить до неплатоспроможності, а згодом і до
банкрутства.
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Таблиця 1
Показники діяльності підприємств Полтавської області
[Джерело: Державна служба статистики [5]
Роки
Показник
Кількість
підприємств
Кількість
зайнятих
працівників
Кількість
найманих
працівників
Обсяг
реалізованої
продукції

Відхилення
ВідносАбсолютне
не, %

2011

2012

2013

2014

2015

9630

9772

10129

9998

10142

512

5,3

236870

240676

233564

226448

212297

-24573

-10,4

235299

237810

230090

223119

209010

-26289

-11,2

109562874,0 118997705,6 111210823,6 131921138,8 182414015,0 72851141

Великі обсяги дебіторської
заборгованості

Стягнення дебіторської заборгованості
Надання дотацій та субсидій

Неплатоспроможність
дебітора

Продаж підприємства дебітора
Продаж майна дебітора

Зниження рівня
рентабельності
Відсутність грошових
коштів для погашення
кредиторської
заборгованості
Збільшення кількості
збиткових підприємств

66,5

Скорочення виготовлення неприбуткових видів
продукції
Зміна спеціалізації виробництва та підприємства
Погашення боргу за рахунок бюджетних коштів
Погашення боргу за рахунок кредитних коштів
Випуск облігацій або інших боргових цінних паперів
Злиття боржника з фінансово стійким
підприємством
Поглинання боржника підприємством-санатором

Рис. 1 – Методи фінансового оздоровлення підприємств
Тому вони потребують додаткової підтримки для проведення фінансового оздоровлення з
боку держави, яка може здійснюватися одним із наведених
методів (рис. 2).

Дозвіл на порушення
антимонопольного
законодавства
Обмеження щодо
виходу на ринок
Розміщення
державних замовлень
на підприємстві
Списання
заборгованості перед
державою

Субсидії, дотації,
субвенції

Державна фінансова
підтримка

Державна участь у
капіталі

Надання державних
гарантій та
поручительства
Протекціоністські
заходи
Податкові пільги та
податкове
кредитування
Реприватизація
Викуп акцій
підприємства

Рис. 2 – Методи державної фінансової підтримки санації підприємств
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Проте на сьогоднішній день у зв‘язку з недосконалістю законодавства, такі заходи можуть
застосовуватися тільки з гарантією підприємства зворотного повернення коштів, які в даному
випадку виступають як інвестиції, у повному обсязі з виплатою відсотків за обліковою ставкою НБУ,
або передачі у власність держави майна, облікова вартість якого складатиме повну суму наданих
коштів для фінансового оздоровлення підприємства.
Таким чином, рівень прибутковості підприємств Полтавської області має негативну
динаміку, що пов‘язано з нестабільною національною грошовою одиницею та економічною кризою в
країні. Для усталення стабільної ситуації необхідно проводити фінансове оздоровлення
неприбуткових підприємств одним із запропонованих методів.
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РОЛЬ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность темы обусловлена необходимостью развития кредитования предприятий и
эффективного использования ставки рефинансирования, как важнейшего инструмента процентной
политики, действующего на предложение денег через объемы кредитов и денежную базу.
Ставка рефинансирования — размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате
центральному банку страны за кредиты, предоставленные кредитным организациям. Эти кредиты
являются рефинансированием временной нехватки финансовых ресурсов [1].
При принятии конкретных решений об изменении ставки рефинансирования необходимо
использовать подход, основанный на комплексном анализе факторов, воздействующих на
процентные ставки, и учитывающий оценки влияния ставки рефинансирования на денежные и
общеэкономические процессы. Таким образом, ставка рефинансирования выступает как элемент
стимулирования активности составляющих экономики, поэтому имеет тенденцию к частому
изменению.
Как мы видим на рисунке, ставка рефинансирования циклически изменяется на протяжении
2010–2016 гг. Максимальное значение ставки было установлено на уровне 45% в 2012г., что связано с
негативной ситуацией в экономике [4].
Для выхода из этой ситуации была проведена жесткая монетарная политика: выход на единый
курс белорусского рубля, повышение процентных ставок, рефинансирование банков осуществлялось
только на рыночных условиях и в ограниченном объеме. Эти меры направлены на недопущение
избыточного роста денег в экономике и обеспечения баланса в развитии экономики.
В 2012 году ставка рефинансирования изменялась в сторону уменьшения, в связи с
улучшением экономического атмосферы в стране: замедлились инфляционные процессы,
увеличилось количество выдаваемых кредитов предприятиям, поддерживалась внешняя и внутренняя
сбалансированность национальной экономики. Кроме того, сохранен уровень золотовалютных
резервов, обеспечивалось своевременное погашение внутренних и внешних валютных
обязательств[3].
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Рис.1. Ставка рефинансирования НБРБ (2010-2016гг.)
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2].
Правление Национального банка Беларуси 16 марта 2016 г. приняло ряд решений в области
денежно–кредитной политики, в том числе снижение на 1 процентный пункт ставки
рефинансирования. Соответственно, с 1 апреля 2016 года ставка рефинансирования составляла 24%
[4]. Предпоследнее изменение ставки рефинансирования было зафиксировано в августе на уровне
18%.
Таким образом, процентная политика Национального банка Республики Беларусь выступает
в качестве основного инструмента, который с помощью ставки рефинансирования формирует
динамику реальных процентных ставок на рынке кредитов и депозитов, а также обеспечивает
высокую доходность и сохранность сбережений. Успешно проведенная, денежно-кредитная политика
гарантирует стабильное экономическое развитие страны в средне- и долгосрочном периоде.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Доходы бюджета - это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета, а также бюджетных кредитов, средств
от возврата бюджетных займов и бюджетных ссуд [1].
Главной задачей в формировании доходов бюджета является создание устойчивой доходной базы
с целью обеспечения финансирования всех предусмотренных расходов. Вместе с тем доходы
бюджета выступают одним из важнейших методов государственного регулирования социально112

экономических процессов через установление определенных форм финансовых взаимоотношений с
субъектами хозяйствования.
Сущностными признаками доходов бюджета являются их безвозмездность и безвозвратность.
Состав и структура доходов консолидированного бюджета в значительной степени определяются
финансовой политикой государства.
Доходная часть консолидированного бюджета формируется из налогов и неналоговых платежей, а
также из безвозмездных поступлений.
По данным аналитической отчѐтности Министерства финансов Республики Беларусь за 2013 –
2015 года доходы консолидированного бюджета сложились в следующем объѐме (таблица 1):
Таблица 1 – Структура доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за 2013 2015 гг.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Показатель
1. Налоговые доходы
(НД)
в том числе:
- подоходный налог
- налог на прибыль
- налог на собственность
- НДС
- акцизы
- налоговые доходы от
ВЭД
2. Неналоговые доходы
3.Безвозмездные
поступления
Доходы (Д) – всего

млрд. р.

%

млрд. р.

%

млрд. р.

%

164 922,3

87,15

189 016,8

86,20

222 766,9

83,65

26 991,8
21 525,1
7 590,9
56 223,3
17 518,6
23 327,5

14,26
11,37
4,01
29,71
9,26
12,33

32 092
19 994
9 618,4
69 829,3
21 230,9
18 415,1

14,64
9,12
4,39
31,84
9,68
8,39

37 009,1
21 818,7
12 335,9
76 670,8
19 441,7
39 186,4

13,89
8,19
4,63
28,79
7,30
14,71

24 018,5
291,4

12,69
0,16

29 077,3
1 186,5

13,26
0,54

42 520,2
1 034,3

15,96
0,39

189 232,2

100

219 280,6

100

266 321,4

100

Абсолютное
отклонение +/2014 от
2015 от
2013
2014

Согласно данным таблице 1 на протяжении рассматриваемого периода доходы
консолидированного бюджета выросли с 189,2 трлн. р. до 266,3 трлн. р. или увеличились на 40,7 %.
Основная масса поступлений бюджета формируется за счет налоговых поступлений. Так, сумма
налоговых поступлений в 2013 году составила 164,9 трлн. р., в 2014 году – 189 трлн. р., что на 14,6 %
больше, а в 2015 году уже 222,8 трлн. р., что больше на 17,9 % по сравнению с 2014 годом.
Неналоговые доходы консолидированного бюджета за 2013-2015 года увеличились почти в 2 раза
или на 18,5 трлн. р.
Для оценки формирования доходов консолидированного бюджета используется система
показателей таких, как уровень налоговой нагрузки, уровень доходов бюджета и темп прироста
реальной величины доходов бюджета (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели оценки доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за
2013 - 2015 гг.
Показатель
Уровень
налоговой
нагрузки (Унд), %
Уровень
доходов
бюджета (Уд), %
Реальная
величина
доходов бюджета
(Д реал), млрд. р.
Темп прироста реальной
величины
доходов
бюджета (Тпр), %

Формула

Уд1*ВВП0* Iq1
где Iq1 - индекс
физического
объема ВВП, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Абсолютное отклонение + / 2014 от 2013

2015 от 2014

25,41

24,28

25,61

- 1,13

1,33

29,15

28,17

30,62

- 0,98

2,45

156 399,5

185963

233119,1

29 563,5

47 156,1

- 1,03

- 1,73

6,31

- 0,7

8,04

За рассматриваемые года налоговая нагрузка значительно не изменялась и была на уровне
25%. В 2014 году налоговая нагрузка на экономику Республики Беларусь составила 24,28 % к ВВП и
по сравнению с 2013 годом снизилась на 1,13 процентный пункт, что связано с более низким темпом
113

роста налоговых доходов (темп роста в сопоставимых ценах 97,1 %) по отношению к росту ВВП
(темп роста — 101,6 %).
Снижение уровня налоговой нагрузки связано с отменой некоторых налоговых платежей,
снижением ставок налогов, сокращением объектов налогообложения и исключением отдельных
субъектов из состава плательщиков налогов.
Уровень доходов консолидированного бюджета в 2015 году превысил уровень 2014 года на
2,45 процентных пункта.
Расчеты показывают, что реальная величина доходов консолидированного бюджета ниже ее
номинальной величины. Так, в 2015 году она ниже на 33 202,3 млрд. р. или на 14,2%. Реальная
величина доходов бюджета в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросла на 6,31 п.п.
Для проведения факторного анализа динамики доходов консолидированного бюджета
используется следующая индексная мультипликативная модель:
Iд = Iq ввп * Iр ввп * IУд
Расчет влияния факторов на абсолютный прирост доходов бюджета произведем упрощенным
способом (с помощью индексов), учитывая, что на первом месте в модели стоит количественный
фактор (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели оценки доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за
2013 - 2015 гг.
Показатель

Формула

2013 г.

2014 г.

2015 г.

∆Дq ввп, млрд. р.
∆Д р ввп, млрд. р.
∆Д Уд, млрд. р.

Д0 * (Iq ввп – 1)
Д0 * Iq ввп (Iр ввп – 1)
Д0 *Iq ввп *Iр ввп* (IУд – 1)

1 422,2
26 308,46
3 478,58

3 216,95
31 176,76
- 4 345,31

- 4 824,17
30 517,15
21 305,82

Абсолютное отклонение + / 2014 от 2013 2015 от 2014
1 794,75
- 8 041,12
4 868,6
- 659,61
- 7 823,59
25 651,13

Так, абсолютный прирост номинальной суммы доходов консолидированного бюджета в 2015
году составил 47 040,8 млрд. р. В значительной мере этот прирост произошел за счет роста цен (30
517,1 млрд. р., что на 659,61 млн. р. меньше по сравнению с 2014 годом), это является негативным
моментом в развитии экономики. Доля этого фактора в общем приросте суммы доходов составила
64,9%. За счет роста уровня доходов к ВВП прирост составил 21 305,82 млрд. р., в то время как в
2014 году он оказал отрицательное влияние и составил – 4 345,31 млрд. р. Экономическая значимость
этого фактора в общем приросте доходов бюджета в 2015 году составила только 45,2%. Факторы
роста физического объема ВВП оказал отрицательное влияние на динамику доходов
консолидированного бюджета (-4 824,17 млрд. р.).
Несмотря на то, что наблюдается устойчивая тенденция роста доходов консолидированного
бюджета, необходимо активизировать работу по увеличению доходов бюджета.
С этой целью можно предложить следующие пути:
- постепенный переход к снижению роли косвенных налогов в формировании доходной части
бюджета;
- расширение налоговой базы путем роста объемов производства и реализации продукции,
повышения ее конкурентоспособности как по качеству, так и по цене, а также проведения работа с
убыточными предприятиями для выведения их на безубыточный уровень;
- реструктуризация доходов бюджета. Имеется в виду оптимальное сочетание прямых и
косвенных налогов, налогов и неналоговых платежей;
- активизация деятельности государства как самостоятельного субъекта рыночных
отношений, что должно способствовать увеличению доли неналоговых доходов бюджета
(поступлений
средств
от приватизации государственной собственности, продажи
принадлежащих государству акций, и др.).
Осуществление предложенных мероприятий может благоприятно отразиться на объемах
поступлений в консолидированный бюджет и таким образом на экономическом развитии Республики
Беларусь.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ БЕЗУСЛОВНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
НАНИМАТЕЛЯ
Многогранный и разнообразный мировой опыт гарантирования выплат по заработной плате
при банкротстве нанимателя требует его детального изучения и адаптации к современным
экономическим условиям Республики Беларусь [2, 3, 4].
Существующие подходы к организации систем гарантирования выплат работникам при
банкротстве нанимателя можно классифицировать по следующим видам моделей.
Европейская модель. Предполагает передачу компенсационных функций существующим
органам государственной власти или корпорациям, или создание специализированного учреждения
(государственного управляющего фонда гарантирования), формируемого за счет средств бюджета, а
также взносов нанимателей и работников и осуществляющего выплату компенсаций.
В странах Европейского союза специализированные фонды гарантирования возникли впервые
в Бельгии в 1967 году. На современном этапе компенсационные выплаты осуществляют районные
службы занятости (например, государственная служба занятости Forem), которые финансируются из
местного бюджета, а местные органы власти устанавливают размеры обязательных отчислений
нанимателей. В Дании управление системой гарантирования осуществляется пенсионным фондом,
который аккумулирует часть средств пенсионных отчислений нанимателей. В Финляндии
Министерство труда выполняет функции управления фондом гарантирования выплат работникам,
средства которого формируются за счет поступлений нанимателей.
В Германии институт гарантирования выплат по заработной плате сформирован на базе
местных органов занятости [1, 5, 6]. Выплаты осуществляются ежеквартально организацией
страхования нанимателей и в дальнейшем покрываются за счет средств компаний.
В Англии институтом гарантирования является Национальный фонд страхования, который
управляется департаментом торговли и промышленности [5, 6]. Изначально фонд занимался
выплатами выходных пособий работникам, в дальнейшем его функции расширились за счет
осуществления гарантированных выплат в случае банкротства предприятия.
В Швеции местные власти управляют системой гарантирования. Порядок формирования в
разных провинциях различный, однако повсеместно за счет отчислений нанимателей.
В Швейцарии созданы кассы взаимопомощи, управляемые как квазигосударственный орган.
Средства формируются за счет ежегодных отчислений нанимателей и работников. Ставки
устанавливаются законом и рассчитываются правительством ежегодно.
В Греции и Португалии фонд гарантирования финансируется из бюджета. Дополнительных
отчислений с нанимателей не взимается.
В Испании в 1976 г. основан Гарантийный фонд заработной платы ФОГАСА как
самостоятельная, независимая и обособленная организация, ответственность за деятельность которой
возложена на Министерство труда и социального страхования. Фонд финансируется из доходов
государственных и частных предприятий.
Бразильская модель. Является системой обязательного гарантирования, поскольку все
наниматели обязаны ежемесячно перечислять на специальный банковский счет, открытый на имя
каждого работника, около 8% заработной платы работника. Средства на счете капитализируются и не
могут быть востребованы работником до наступления специальных случаев. В случае прекращения
трудовых отношений, в том числе и в случае банкротства организации-нанимателя, работник может
обратиться к средствам такого банковского счета, но только в пределах суммы вклада и начисленных
процентов по нему [1].
Венесуэльская модель. Также является системой обязательного гарантирования, основанная
на системе доверительных фондов. Предприниматель по своему усмотрению может выплачивать
ежегодные отчисления, предоставляемые в связи с выслугой лет или в качестве выходного пособия,
если выплаченные таким образом средства будут использованы работниками для учреждения
индивидуальных трастов (доверительных фондов). Размер и порядок отчисления средств в
доверительный фонд устанавливаются нанимателем самостоятельно. Средства, поступившие в
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трасты, депонируются в банке и выплачиваются его пользователям только в случае прекращения
трудовых отношений и только в размере имеющейся на счете суммы депонированных средств.
Американская модель. Предусматривает защиту интересов определенных категорий
работников по отраслевому признаку. Например, федеральное законодательство США устанавливает
гарантию выплаты заработной платы предприятием, имеющим контракт на строительство в
государственном секторе, которое обязано гарантировать выплаты заработной платы в случае своей
неплатежеспособности. Такая система гарантирования включает гарантийные средства, которые
инвестируются в государственные или иные ценные бумаги; предоставляется гарантия независимым
учреждением, к которому работники могут обратиться в случае неуплаты по искам.
Японская модель. Развивается с 1975 года, с момента законодательного закрепления
возможности вложения собственных денежных средств работника в капитал организации-нанимателя
и обеспечения сохранности вложенных средств через создание доверительных фондов.
Доверительные фонды по своему юридическому статусу независимы от организации и управляются
банками или иными кредитными учреждениями.
Таким образом, мировой опыт показывает, что, за рубежом права работников защищены,
например через гарантийные фонды, т.е. такими механизмами, которые отсутствуют в отечественном
законодательстве. В то же время, анализ вышеперечисленных моделей и подходов показывает, что,
степень участия всех сторон – Правительства, нанимателей и работников – в формировании средств
фондов гарантирования вызывает наибольшие споры.
Исходя из вышеизложенного, при банкротстве нанимателя необходимо определить уровень и
содержание возможных социально-экономических механизмов гарантирования выплат работникам
организаций и предприятий-должников. Такой выбор следует делать между двумя моделями:
государственно-ориентированной и либерально- (частно-) ориентированной. В условиях начального
этапа формирования системы гарантирования создание полностью либеральной (страховой) модели в
Республике Беларусь не может считаться приемлемым вариантом (в силу ряда объктивных причин,
не раскрытых в настоящей статье). Следует также отметить, что страны Европы, а также многие иные
страны отказываются от такой модели в пользу государственно-ориентированной системы
гарантирования.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Сучасні умови ведення банківського бізнесу, що характеризуються скороченням
прибутковості на всіх основних сегментах фінансового ринку, зменшенням процентної маржі, а
також збільшенням рівня ризикованості здійснюваних операцій, загострили цілий комплекс
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економічних проблем вітчизняної банківської системи. Основними з них є: недостатній рівень
власного капіталу; технологічна і методологічна відсталість від зарубіжних конкурентів і низька
економічна ефективність діяльності. У контексті вирішення даних проблем велике значення набуває
використання факторів інтенсивного зростання діяльності комерційного банку. З‘явився запит бізнессередовища на створення і впровадження в практику інструментів розкриття внутрішніх резервів
зростання ефективності його діяльності. На основі аналізу економічної літератури останніх років,
присвячених діяльності комерційних банків, можна стверджувати, що в даний час все більше
фахівців в області банківської справи в якості такого інструменту розглядають бюджетування.
Вітчизняні вчені у своїх працях більшу увагу приділяли питанням управління і розподілу
ресурсів банків в аспекті фінансового менеджменту і ризик-менеджменту. Водночас, теоретичні і
методичні засади бюджетування в банках як оперативного фінансового планування досі системно не
досліджувалися, а в практичній діяльності відсутня науково обґрунтована цілісна методика, яка б
забезпечувала по кожному банківському продукту найбільш повне формування витрат та доходів по
центрах і місцях їх виникнення. Об‘єктивна необхідність вирішення сформульованих вище проблем
визначає актуальність дослідження в області бюджетування в комерційному банку при управлінні
його економічним потенціалом.
Дослідження в області застосування бюджетування як інструмента управління економічним
потенціалом комерційного банку складається з декількох сегментів: по-перше, розгляд теоретичних
аспектів, пов‘язаних з бюджетуванням, визначення його суті; по-друге, розгляд взаємозв‘язку
категорій бюджетування та економічного потенціалу; по-третє, практичні аспекти впровадження
ефективної системи бюджетування, спрямованої на управління економічним потенціалом, з
урахуванням специфіки банківської сфери.
Вагомий внесок у розробку теоретичних і методологічних основ бюджетування внесли такі
зарубіжні вчені: Діккі Террі, Друрі К., Кінг Альфред М., Майєр Е., Райан Б., Фалуді А., Фостер Дж.,
Хан Д., Хорнгрен Ч.Т., Шим Джей К. та інші. Але використовувати західні концепції без їх адаптації
до вітчизняних умов господарювання є недоцільним у зв‘язку з наявністю ряду суттєвих
національних особливостей менеджменту, системи обліку і звітності, рівня інформаційного
забезпечення.
Бюджетування можна охарактеризувати як процес організації управління фінансовогосподарською діяльністю суб`єктів господарювання, що базується на розробці бюджетів у розрізі
центрів відповідальності, чи напрямів діяльності, організації контролю за їх виконанням, аналізу
відхилень від бюджетних показників та регулюванні на цій основі господарської діяльності з метою
узгодження і досягнення намічених результатів на всіх рівнях управління.
З метою вдосконалення системи управління економічним потенціалом комерційного банку є
доцільним виділити чотири основних етапи розробки та впровадження бюджетування, з метою
підвищення ефективності результатів фінансово-господарської діяльності банку:
– перший етап пов‘язаний з розробкою загальних стратегічних цілей банку та їх узгодження з
тактичними цілями;
– другий етап – діагностика існуючої організаційної структури, інформаційної системи,
систем планування та контролю;
– третій етап полягає у проектуванні й затвердженні змін організаційної структури,
визначенні центрів відповідальності, в розрізі яких буде здійснюватися бюджетування і формування
фактичної облікової та аналітичної інформації, консолідації бюджетів у загальну систему бюджетів,
побудові системи контролю аналізу відхилень бюджетних показників від фактичних результатів;
– четвертий етап пов‘язаний з навчанням спеціалістів, керівників центрів відповідальності й
вищого рівня менеджменту, а також з безпосереднім впровадженням бюджетування.
На підставі аналізу і систематизації накопичених знань про сутність економічного потенціалу,
можна стверджувати, що економічний потенціал в банківському секторі базується на ідеї
ефективного використання вже наявних економічних ресурсів і обґрунтування потреби в додаткових
ресурсах, що характеризує інтенсивну модель розвитку комерційного банку. Рівень економічних
ресурсів, що залучаються банком в бюджетному періоді, обумовлений ключовими показниками його
діяльності, визначеними в стратегії розвитку банку.
Бюджетування в західних країнах, базується на традиціях ринкового господарства та високій
загальній управлінській культурі компаній, рівень якої в Україні, на сучасному етапі розвитку, поки
що недостатній. Тому, в процесі трансформації системи управління, не слід ставити завдання
впровадження бюджетування як самодостатнє. Фінансове управління банком не поліпшиться, якщо
менеджери не будуть розуміти мети та функцій створеної системи, не знатимуть її інформативних і
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аналітичних можливостей та необхідності активної взаємодії з бухгалтерським персоналом.
Ефективне функціонування системи бюджетування можливо лише при наявності відповідного
організаційного і сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення з використанням
автоматизованих систем та вивіреною стратегічною політикою.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансова стійкість підприємств є основною умовою їх розвитку та накопичення фінансових
ресурсів. Саме від фінансової стійкості залежать ризик банкрутства підприємства та його стабільність
під час змін ринкової кон‘юнктури. Фінансово стійкі та платоспроможні підприємства при отриманні
додаткових кредитів і залученні нових інвесторів мають значні переваги перед підприємствами тієї ж
галузі виробництва.
В умовах постійної зміни внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування
підприємства, підвищення його конкурентоспроможності виникає потреба в управлінні фінансовими
ресурсами і, відповідно, управлінні фінансовою стійкістю підприємства.
Для визначення особливостей управління фінансовою стійкістю підприємства доцільно
розглянути і проаналізувати трактування вченими-економістами поняття «фінансова стійкість
підприємства».
Бланк І. визначає фінансову стійкість як характеристику стабільності фінансового стану
підприємства, що забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі фінансових
ресурсів, які використовуються [1].
Савицька Г. розглядає фінансову стійкість як здатність суб‘єкта господарювання
функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому внутрішньому
та зовнішньому середовищі, яка гарантує його постійну платоспроможність й інвестиційну
привабливість у межах допустимого рівня ризику [2].
Філімоненков О. під фінансовою стійкістю розуміє стан підприємства, при якому розмір його
майна (активів) достатній для покриття його зобов‘язань, тобто підприємство є платоспроможним [3].
Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що фінансова стійкість підприємства – це
стан підприємства, при якому його доходи стабільно перевищують витрати, що забезпечує його
фінансову незалежність, платоспроможність та кредитоспроможність, а також фінансування розвитку
діяльності на поточний і перспективний періоди.
Отже вважаємо, що у сучасних умовах підприємницької діяльності управління фінансовою
стійкістю набуває особливого значення.
Управління фінансовою стійкістю – система заходів щодо розробки і реалізації принципів і
методів управлінських рішень стосовно формування такого стану фінансових ресурсів, який би
забезпечив
підприємство
постійним
зростанням
прибутку,
платоспроможністю,
кредитоспроможністю, а також для зменшення ризиків банкрутства та стабільного функціонування
підприємства.
Головною метою управління фінансовою стійкістю підприємства є забезпечення стабільності
його функціонування і розвитку в поточному та перспективному періодах, що дозволить у кінцевому
підсумку максимізувати ринкову вартість підприємства.
З вище сказаного варто відзначити, що управління фінансовою стійкістю підприємства
вирішує такі завдання: ефективне використання фінансових ресурсів; забезпечення постійної
платоспроможності; забезпечення кредитоспроможності; збалансування та забезпечення оптимальної
структури грошових потоків [4].
Вирішення цих завдань сприяє досягненню підприємством поставленої мети, враховуючи
особливості управління фінансовою стійкістю:
– відповідають ознакам підпорядкованості до загальної системи управління фінансовогосподарською діяльністю підприємства;
– залежать від економічних складових конкурентного середовища та організаційно-правової
форми функціонування підприємства;
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– завжди пов‘язані з дією певних фінансових ризиків (найбільш суттєвими з них є втрата
платоспроможності та погіршення стану фінансової стійкості).
Виходячи із особливостей управління фінансовою стійкістю слід відзначити, що управління
фінансовою стійкістю є невід‘ємною частиною численних ризиків банкрутства, які супроводжують
діяльність підприємства. Вони полягають у розробці системи заходів щодо вияву і попередження
негативних наслідків нестабільної ринкової кон‘юнктури, з метою ліквідації збитків пов‘язаних з
ними.
Отже, в умовах ринкових перетворень перспективи подальших досліджень особливостей
управління фінансовою стійкістю підприємства сприяють формуванню моделі розробки конкретних
рекомендацій, що спрямовані на ефективніше використання фінансових ресурсів, запобігання ризиків
банкрутства і зміцнення фінансового стану підприємства, для збільшення прибутковості, покращення
платоспроможності, кредитоспроможності, а також залучення нових інвесторів, які суттєво
впливають на управління та зміцнення фінансової стійкості підприємства.
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ОТОТОЖНЕННЯ ПОНЯТЬ «ЛІКВІДНІСТЬ» ТА «ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ»
Оцінювання ліквідності та платоспроможності підприємства є важливою складовою
фінансового аналізу при визначенні його фінансового стану. Поняття «ліквідність» та
«платоспроможність» є складними та багатофакторними, обумовлюються економічним середовищем,
в межах якого здійснюється діяльність підприємства, а також результатами його функціонування. Це
обумовлює існування багатьох різних точок зору щодо цих понять. Між тим, для ефективного
проведення фінансового аналізу й отримання достовірних аналітичних висновків та пропозицій,
важливим стає єдине їх розуміння. Тому дослідження розуміння понять «ліквідність» та
«платоспроможність» і правильне застосування їх у сучасному фінансовому аналізі підприємницької
діяльності є доволі важливим та актуальним.
За останні роки питання ліквідності та платоспроможності знайшли своє відображення у
роботах І.А. Бланка, В.В. Ковальова, О.Н. Волкової, Л.А. Лахтіонової та ін.
Незважаючи на значну теоретичну розробку даного питання, сьогодні продовжує відбуватися
дискусія
між
вченими-економістами
стосовно
тотожності
понять
«ліквідність» та
«платоспроможність».
Такі науковці як Бланк І.А., Ізмайлова К.В., Буряковський В.В. ототожнюють ці поняття та
вважають, що ліквідність і платоспроможність – це здатність підприємства виконувати відповідні
поточні та зовнішні зобов‘язання[1]. Але при визначенні ліквідності та платоспроможності
підприємства, як об‘єкта аналізу, ототожнення цих понять навряд чи виправдано, оскільки кожне з
них має власний економічний зміст. Тому ці поняття слід розглядати окремо.
Розглянемо думку деяких авторів щодо поняття «ліквідність».
Ковальов В.В. та Волкова О.М. вважають, що ліквідність підприємства – це наявність у нього
оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов‘язань,
навіть з порушенням термінів погашення, що передбачені контрактами [3]. Підтримуючи даний
підхід, слід зазначити, автори не вказують, що це не просто наявність оборотних коштів, а саме
здатність та швидкість їх перетворення у грошові кошти.
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При визначенні цього поняття вважаємо за необхідне наголосити, що важливим практичним
питанням оцінювання фінансового стану підприємства в умовах дії ринку, є дослідження можливості
погашення ним саме поточних зобов‘язань, а не всіх боргів, у тому числі й довгострокових.
Тому можна приєднатися до думок тих авторів, які в цій частині визначення наголошують
саме на поточних зобов‘язаннях, що погашаються за рахунок активів, котрі швидко перетворюються
у грошові кошти. Одним із таких авторів є Л.А. Лахтіонова, яка приводить поняття найбільш
відображаюче суть вище сказаного. Згідно з ним, ліквідність суб‘єкта господарювання – це здатність
та швидкість перетворення оборотних активів у грошові кошти з метою погашення поточних
зобов‘язань як у міру надходження термінів їх сплати, так і прострочених боргів [4].
Проаналізуємо підходи авторів щодо визначення поняття «платоспроможність».
На думку Васьковської Я.В., платоспроможність – це здатність, готовність виконати
зобов‘язання в назначений термін [2]. На нашу думку це поняття є дещо розмитим, адже в ньому не
уточнюється, про які саме зобов‘язання йде мова, та за рахунок яких коштів підприємство має їх
виконувати.
Іншого погляду дотримуються Ковальов В.В. та Волкова О.Н., на їх думку,
платоспроможність – це наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для
розрахунків по кредиторській заборгованості, що потребує негайного погашення [3]. За результатом
теоретичного огляду наукових поглядів вважаємо, що поняття цих авторів є найбільш досконалим.
Притримуючись даного визначення платоспроможності, можемо підсумувати, що відповідно
до міжнародної класифікації активів залежно від їх здатності набувати грошової форми,
розраховуватися по кредиторській заборгованості підприємство повинно абсолютно ліквідними
активами, тобто грошовими коштами та їх еквівалентами.
Таким чином, можна сказати, що ліквідність відображає здатність підприємства
розраховуватися зі своїми поточними зобов‘язаннями своїми оборотними активами шляхом
швидкого обернення їх у гроші, а платоспроможність – лише наявними грошовими коштами та їх
еквівалентами. Отже, поняття «ліквідність» є дещо ширшим за поняття «платоспроможність».
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ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Питання управління оборотними активами підприємства стають все більш актуальними.
Управління оборотними активами підприємства потребує прийняття як зважених так і нетрадиційних
рішень, які базуються на глибокому синтезі досягнень фінансового управління [1].
У сучасній економічній літературі існує багато різних підходів до визначення економічної
сутності оборотних активів. Більшість вітчизняних науковців визначає їх як активи, що обслуговують
виробничий процес підприємства і забезпечують його безперебійність, тому ефективне управління
ними сприяє збільшенню прибутковості підприємства.
Головна мета управління оборотними активами полягає в їх достатності для нормального
функціонування підприємства, а також найефективнішому їх використанню.
Політика управління оборотними активами передбачає собою складний процес, складність
якого залежить від основних існуючих умов:
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– обсяг оборотного капіталу, що використовується в операційному процесі;
– різні види активів, які формуються за рахунок обсягу оборотного капіталу;
– прискорення обороту капіталу і забезпечення постійної платоспроможності підприємства
[2].
Процес управління оборотними активами передбачає такі етапи:
– аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді;
– визначення принципових підходів до формування оборотних активів підприємства
(консервативний, помірний і агресивний);
– оптимізація обсягу оборотних активів;
– оптимізація співвідношення постійної та змінної частин оборотних активів;
– забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів;
–забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів;
– забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їхнього використання;
– формування принципів фінансування окремих видів оборотних активів;
– оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів [3].
Політика управління оборотними активами передбачає розробку і реалізацію її напрямів,а
саме:
– політику управління оборотними активами;
– політику управління поза оборотними активами;
– політику комплексного управління активами.
Найбільш важливою частиною є політика управління оборотними активами підприємства, що
є системою обґрунтованих заходів, направлених на зміну величини і структури його оборотних
активів. Важливим в управлінні оборотними активами є управління і контроль дебіторської
заборгованості, грошових коштів, запасів, за яких витрати, що виникають у процесі управління ними,
будуть мінімальними.
Політика управління поза оборотними активами включає політику управління складом і
структурою поза оборотних активів і політику реального інвестування.
Політика комплексного управління активами припускає розробку політики управління
майновим комплексом підприємства і реалізацію політики інвестиційних вкладень.
Комплексне вирішення проблем управління оборотними активами підприємства припускає їх
ефективне управління через раціональне використання оборотних активів шляхом розробленої
політики, яка спирається на вищезазначені процеси.
Наслідком упровадження ефективної політики управління оборотними активами мають стати:
– забезпечення безперебійної роботи підприємства;
– зниження обсягів вільних поточних активів, і, як наслідок, зниження витрат на їх
фінансування;
– прискорення обороту оборотних активів;
– максимізація прибутку підприємства при збереженні ліквідності.
Управління оборотними активами підприємства, відповідно до політики управління, здатне
стати провідним напрямом удосконалення процесу управління оборотними активами.
Розробка і реалізація політики управління оборотними активами є ефективним способом
досягнення прибутковості підприємства. Обґрунтоване застосування її підвищить ефективність
використання оборотних активів підприємства та призведе до досягнення поставленої мети.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ НОРМАТИВНОГО
КАПИТАЛА ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»
Проблема достаточности капитала банков имеет существенную специфику в силу их особого
положения на рынке как финансовых посредников. Выполняемая кредитными учреждениями рыночная миссия по торговле денежными ресурсами обусловливает специфические особенности в
необходимом и достаточном размере собственного капитала.
Нормативный капитал предназначен для покрытия потерь банка в обычной деятельности и
стрессовых условиях. Нормативный капитал рассчитывается как сумма капитала I уровня и капитала
II уровня.
Об изменениях масштабов деятельности банка лучше судить по динамике уставного фонда
банка за 3-5 лет на основе показателя среднегодовых темпов роста (снижения) его уставного фонда, а
не на основе абсолютных показателей. При этом увеличение удельного веса уставного фонда в
структуре собственных средств свидетельствует об укреплении статуса банка, а если темпы роста
являются высокими – об экспансивном характере банка.
Вертикальный (структурный) анализ нормативного капитала предполагает оценку структуры
путем расчета удельного веса статей в составе собственного капитала. Такой анализ позволяет
сравнивать балансы разных по масштабу банков и учитывать искажающее влияние инфляции на
стоимостные показатели. На основании сравнительного анализа структуры нормативного капитала
производится общая его оценка и изменения за анализируемый период.
Горизонтальный (временной) анализ нормативного капитала дает возможность изучить
динамику изменения статей во времени, определить темпы роста или снижения показателей. В ходе
горизонтального анализа изучаются абсолютные и относительные изменения величин различных
статей баланса. Сочетание вертикального и горизонтального анализа дает информацию для оценки
тенденций развития банка.
В целом рост капитала является положительной тенденцией, говорит о расширении
источников для проведения активных операций, однако может носить и негативные моменты,
связанные с повышенными рисками банковской деятельности (например, если рост капитала
происходит за счет роста резервов).
Для определения факторов, влияющих на величину капитала, можно провести анализ его
структуры в разрезе его основных элементов.
Для более наглядного примера, проведем анализ нормативного капитала ОАО «АСБ
Беларусбанк».
Характерным для ОАО «АСБ Беларусбанк», как и для большей части банков Республики
Беларусь, является преобладание в собственном капитале доли уставного фонда (таблица 1).
Таблица 1
Изменение нормативного капитала и его составляющих в ОАО «АСБ Беларусбанк»
на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015
Измене Темп
Уд.
Уд.
Уд.
Статьи
ния,
роста,
Сумма,
Сумма,
Сумма,
вес,
вес,
вес,
млрд р. %
млрд р. %
млрд р. %
млрд р. %
Уставный фонд 16187,6 79,5 16687,6 70,8 16689,2 79,0 501,6
103,1
Резервный фонд 811,4
3,9
1051,8 4,6
1205,9 5,0
394,5
148,5
Прибыль
1982,5 9,6
2651,9 11,7 4327,0 17,8 2344,5 218,3
Фонд переоценки 1766,4 8,5
2302,3 10,2 2119,3 8,7
352,9
120,0
Нормативный
20747,9 100
22693,6 100
24341,4 100
3593,5 117,3
Капитал
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника 1.
Из данных таблицы следует, что за анализируемый период уставный фонд был
доминирующей статьей в составе собственного капитала, однако несмотря на его абсолютный рост (с
16187,6 млрд руб. по состоянию на 01.01.2013 г. до 16689,2 млрд руб. на 01.01.2015 г.), его удельный
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вес за период 2013-2014 гг. снизился на 8,7 п.п., однако по состоянию на 01.01.2015 г. увеличился на
8,2 п.п.
Так, при общем увеличении капитала ОАО «АСБ Беларусбанк» с 20747,9 трлн руб. по
состоянию на начало 2013 года до 24341,4 млрд руб. на 01.01.2015 г. или на 3593,5 млрд руб. и росте
уставного фонда за этот же период на 501,6 млрд руб., его удельный вес на протяжении
анализируемого периода то увеличивался, то уменьшался.
Темп роста уставного фонда за анализируемый период составил 103,1 %, а собственного
капитала банка 117,3 %.
Тенденция более низких темпов роста уставного фонда по сравнению с ростом нормативного
капитала обусловлена опережающим ростом таких статей как «Фонд переоценки» и «Накопленная
прибыль».
Анализ фондов банка в общем виде может сводиться к определению величины, динамики и
структуры фондов. При оценке абсолютного изменения фондов банка за период его увеличение
может свидетельствовать, о росте чистой прибыли за анализируемый периода, сокращение – о
расходовании банком средств фондов.
Резервы занимают важное место в системе финансовых отношений в сфере банковской
деятельности, т.к. их создание диктуется наличием в ней рисков. Основная цель их создания –
удержать часть прибыли от немедленного распределения, сохранив ее для решения перспективных,
часто недостаточно определенных финансовых проблем. Резервный фонд может понадобиться как в
случае превышения спланированных расходов, так и при необходимости компенсации снижения
доходов в плановом периоде. Это резерв стратегического управления. Под банковскими резервами
(фондами) следует понимать часть банковских ресурсов, предназначенную для нейтрализации
негативных последствий наступления банковских рисков и формирующуюся в виде обособленных
денежных фондов, которые образуют совокупность резервных фондов [2]. Резервный фонд
формируется за счет чистой прибыли банка и предназначен для возмещения возможных убытков и
потерь.
За анализируемый период резервный фонд ОАО «АСБ Беларусбанк» увеличился с 811,4 млрд
руб. по состоянию на начало 2013 года до 1205,9 млрд руб. на 01.01.2015 г., т.е. на 148,5 млрд руб.
Удельный вес резервного фонда по состоянию на 01.01.2015 г. составил 5,0 % против 3,9 % на начало
2013 года.
Таблица 2
Показатели достаточности основного и нормативного капитала ОАО «АСБ Беларусбанк»
Норматив
Норматив
Достаточность
Достаточность
достаточности
достаточности
основного
нормативного
основного капитала,
нормативного
капитала, %
капитала, %
%
капитала, %
На
18,7
Не менее 5
22,1
Не менее 10
01.01.2016
Примечание - Источник: собственная разработка на основании источника 1.
В таблице 2 приведены также показатели достаточности основного и нормативного капитала
банка. Необходимо отметить, что и показатель достаточности основного капитала, и показатель
достаточности нормативного капитала удовлетворяют установленным нормативам Национального
банка Республики Беларусь: для норматива достаточности основного капитала – не менее 5 %, для
норматива достаточности основного капитала – не менее 10 %.
Также необходимо отметить, что размер нормативного капитала ОАО «АСБ Беларусбанк»
соответствует установленному Национальным банком Республики Беларусь значению. Так, на
01.01.2016 год минимальный размер нормативного капитала банка был установлен 450 млрд руб., а
фактический размер нормативного капитала составил 23341,4 млрд руб.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что у ОАО «АСБ Беларусбанк» имеются
возможности для осуществления более рискованных активных операций, а, следовательно, резерв
для роста его доходов.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Нинішній розвиток економіки України можна охарактеризувати як період нестабільності, що
пов‘язаний із ризиками, збитками та банкрутуванням підприємств, тому однією з найважливіших
умов підтримання фінансового стану підприємств є їх можливість швидко адаптуватися до умов
навколишнього середовища. За останні 5 років на багатьох українських підприємствах товарного
виробництва спостерігалися позитивні кількісні зміни, однак вони були спричинені переважно
використанням екстенсивних факторів, тому швидко себе вичерпали. Оскільки фінансова стійкість
окремих підприємств характеризує фінансову стабільність держави загалом, на сучасному етапі
першочерговою проблемою економіки є підвищення фінансової стійкості українських підприємств.
Даній темі були присвячені роботи таких дослідників, як Антонюк Н. А., Корнєва Н. О.,
Петрушенко Т. В. [3]., Рябенко Г. М. [5]., Рудницька О. М., Шаповалова І. О. та ін.
Фінансовий стан підприємства є комплексним поняттям, що характеризує фінансову
платоспроможність (кредитоспроможність) та ліквідність, прибутковість, фінансову стійкість та
ділову активність підприємства. Відповідно в умовах постійних ендогенних змін українські
підприємства потребують розробки та впровадження нових технічних, технологічних, управлінських
рішень, що сприятимуть стійкості та можливості оперативно адаптуватися до змін навколишнього
середовища.
При оцінці фінансового стану доцільно використання не тільки традиційних методів та
способів його діагностування, але й проведення комплексної оцінки фінансового стану
господарюючих суб‘єктів. Такий підхід на основі комплексної оцінки діяльності підприємства дає
змогу одержати не лише підсумкові відомості рівня його роботи, а й формувати напрями підвищення
ефективної діяльності підприємства, покращення його фінансового стану [2, с. 76].
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства передбачає визначення економічного
потенціалу суб‘єкта, дає змогу забезпечити ідентифікацію його місця в конкурентних ринкових
умовах. Оцінка майнового та фінансово-економічного стану підприємства створює необхідну
інформаційну базу для прийняття різноманітних управлінських та фінансових напрямків
виробничого розвитку, залучення чи здійснення інвестицій тощо [1, с. 5].
Першочерговим напрямком покращення фінансового стану підприємства є пошук
оптимального співвідношення між власним та позиковим капіталом. Підприємство вважається
стійким, якщо власні засоби підприємства покривають не менше половини всіх фінансових ресурсів,
необхідних для здійснення його господарської діяльності. До того ж, це співвідношення має
забезпечувати мінімальний фінансовий ризик за максимальної рентабельності власного капіталу.
Зміцнення ліквідності підприємства реалізується за допомогою заходів, спрямованих на
зменшення фінансових зобов‘язань (зменшення суми постійних та умовно-змінних витрат,
продовження строків кредиторської заборгованості за товарними операціями та ін.) та на збільшення
грошових активів (рефінансування дебіторської заборгованості, прискорення її оборотності,
оптимізація запасів та ін.) [4, с. 134].
Також важливе значення має оптимізація розподілу прибутку і вибір найбільш ефективної
дивідендної політики. Величина прибутку підприємства впливає на формування фінансових ресурсів,
збільшення ринкової вартості підприємства, ефективність виробничої діяльності та ін. Дивідендна
політика має важливе значення не лише для акціонерів підприємства (отримання доходу у формі
дивідендів, різниці від купівлі-продажу акцій), а й для держави, оскільки зі зміною надходження та
проценту дивідендів змінюється величина надходжень до бюджету України.
В умовах конкурентного середовища великого значення набуває збутова політика
підприємства. Правильна організація управління збутом і своєчасне впровадження збутових стратегій
дозволяють забезпечити підприємству стійку позицію на ринку та активізувати його
зовнішньоекономічну діяльність. Управління товарною політикою включає такі основні компоненти:
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– управління інноваціями (оновлення асортименту, визначення рівня ринкової новизни
товарів);
– управління якістю та конкурентоспроможністю (підтримка рівня якості товарів, перегляд
доцільності договірної політики);
– управління асортиментом товарів (оптимізація асортименту, аналіз прибутковості та
життєвого циклу товарів);
– управління товарною маркою (створення товарної марки, підвищення її іміджу);
– управління упаковкою (підвищення іміджу товарів та рівня інформативності упаковки);
– управління життєвим циклом товарів (аналіз і розробка маркетингових стратегій відповідно
до стадій життєвого циклу товарів);
– управління позиціонуванням товарів (забезпечення бажаного місця на зовнішньому ринку).
Конкурентоспроможності на ринку збуту можна досягти також при зниженні собівартості
продукції шляхом впровадження нової техніки, технологій, раціоналізації використання ресурсів,
зменшення витрат на виробництво. Ці заходи прямо вливатимуть на збільшення величини прибутку
підприємства. Ще одним напрямком покращення фінансового стану підприємств товарного
виробництва є збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку. Це призведе до збільшення
коефіцієнта абсолютної ліквідності, що дозволить брати коротко- та довгострокові кредити для
фінансування поточної діяльності.
Слід зазначити, що однією із причин кризового стану більшості українських підприємств є
неорганізованість проведення аналізу фінансового стану. В умовах ринкової економіки вагоме
значення має обґрунтованість та дієвість управлінських рішень, що значною мірою залежить саме від
поглибленого аналізу фінансового стану підприємства. На його основі розробляються стратегія і
тактика розвитку підприємства, здійснюється контроль за виконанням управлінських рішень,
виявляються резерви підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства.
Отже, підсумовуючи вищесказане, можна сформулювати основні засади плану нормалізації
фінансового стану українських підприємств:
– пошук оптимального співвідношення між власним та позиковим капіталом;
– зменшення фінансових зобов‘язань та збільшення грошових активів;
– оптимізація розподілу прибутку і вибір найбільш ефективної дивідендної політики;
– вивчення ринку, аналіз попиту на продукцію, що випускається, розширення ринків збуту,
впровадження нових збутових стратегій;
– аналіз складових собівартості та визначення шляхів її зниження;
– проведення ефективного фінансового аналізу та розробка управлінських рішень на його основі.
Список використаних джерел
1. Безбородова Т. В. Сутність та необхідність аналізу фінансового стану / Т. В. Безбородова //
Економіка. Управління. Інновації. – Випуск № 1 (11). – 2014. – С. 1–7.
2. Бурковська А. В., Соловйов О. Ю. Комплексний підхід до оцінки фінансового стану
підприємства.
–
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.2/073.pdf.
3. Петрушенко Т. В. Шляхи вдосконалення та зміцнення фінансової стійкості підприємства /
Петрушенко Т. В. // Соціальна економіка. – 2015. – №2. – С. 154–161.
4. Рудницька О. М. Шляхи покращення фінансового стану українських підприємств /
Рудницька О. М., Біленська Я. А. // Вісник «Логістика». – Львів : Вид-во НУ ЛП, 2009. – № 649. – С.
132–138.
5. Рябенко Г. М. Шляхи покращення фінансового стану підприємства / Рябенко Г. М. //
Інноваційна економіка. – 2012. – №7. – С. 105–108.
УДК 336.02
Кубрак М.С.
Полесский государственный университет, г.Пинск
Научный руководитель: Новик Т.В., старший преподаватель
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Денежно-кредитная политика является одним из основных инструментов регулирования
экономики. Под денежно-кредитной политикой понимают совокупность мероприятий,

125

предпринимаемых правительством в денежно-кредитной сфере с целью регулирования экономики.
Она является частью общей макроэкономической политики [1].
Выработка и проведение денежно-кредитной политики Республики Беларусь является
основной задачей Национального Банка Республики Беларусь.
Чтобы проанализировать особенности денежно-кредитной политики в Республике Беларусь
рассмотрим денежно-кредитную политику страны за последние 3 года.
В течение 2014 года развитие макроэкономической ситуации носило сложный и
неоднородный характер, что напрямую повлияло на результаты денежно-кредитной политики.
Падение цен на нефть, девальвация валют стран – основных торговых партнеров, геополитическая
напряженность, а также конъюнктурное изменение рынков оказали негативное воздействие на
развитие ситуации в экономике Республики Беларусь. Для нивелирования негативного влияния
внешних факторов Правительством и Национальным банком были осуществлены
макроэкономические корректировки. Это позволило нормализовать ситуацию на внутренних
финансовых рынках.
В 2014 году приоритетом процентной политики осталось поддержание положительного
уровня в реальном выражении процентных ставок в экономике, обеспечивающего привлекательность
и сохранность сбережений в национальной валюте. Ставка рефинансирования поддерживалась на
уровне, необходимом для достижения ценовой стабильности в экономике. С учетом замедления
инфляционных процессов ее среднегодовое значение в 2014 году сложились на уровне 20 процентов
годовых. Операции Национального банка обеспечили приближение процентной ставки однодневного
рублевого межбанковского кредита к уровню ставки рефинансирования. Международные резервные
активы Республики Беларусь увеличились за 2014 год на USD 0,2 – 0,5 млрд. [2].
Основной целью денежно-кредитной политики Национального банка в 2015 году
являлось ограничение инфляции для содействия устойчивому и сбалансированному развитию
экономики. В январе 2015 г. было принято решение об отмене ряда введенных ранее жестких мер,
носивших временный характер. В связи с этим динамика инфляционных процессов в 2015 г.
замедлилась, прирост потребительских цен снизился с января 2015г. с 17,1% до 13,2% в июне 2015,
при этом уровень инфляции был ниже запланированного 18 % [2]. Кроме того, в 2015 году
поддерживаются равные условия функционирования для всех банков. Курсовая политика в 2015 году
способствовала сглаживанию резких колебаний обменного курса белорусского рубля. С 9 января
2015 г. Национальный банк перешел к использованию механизма привязки курса белорусского рубля
к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля увеличен до 40 процентов, а доли
доллара США и евро снижены до 30 процентов каждая. С 1 февраля 2015 г. были отменены все
прямые ограничения на кредитование экономики, в том числе по нулевому приросту требований
банков к экономике в белорусских рублях. Процентная политика в 2015 году носит
антиинфляционную
направленность.
Для
этого
процентные
ставки
поддерживаются
положительными в реальном выражении, а также обеспечиваться превышение доходности
сбережений в белорусских рублях над валютными сбережениями. Наряду с реализацией мер по
обеспечению монетарной стабильности Национальным банком уделялось пристальное внимание
устойчивому и безопасному функционированию банковского сектора. Сложившиеся на начало 2015
года показатели, характеризующие устойчивость работы банков, можно оценить, как
удовлетворительные.
В 2016 году Национальный банк продолжает применять режим монетарного таргетирования,
используя в качестве промежуточной цели широкую денежную массу, в качестве операционной цели
– рублевую денежную базу [3]. Прирост средней широкой денежной массы на конец года
прогнозируется на уровне 18 процентов плюс/минус 2 процентных пункта. Операционным
ориентиром курсовой политики сохранилось стоимость корзины иностранных валют. Национальный
банк планирует сохранить за собой возможность сдерживать укрепление белорусского рубля за счет
покупки иностранной валюты. Регулирование ликвидности в банковской системе осуществляться
преимущественно посредством проведения операций на открытом рынке на аукционной основе.
Фонд обязательных резервов формируется по единому нормативу и регулироваться в целях
поддержания структурной сбалансированности ликвидности банковской системы, а также
необходимой динамики денежной массы. На 01.04.2016 норматив обязательных резервов составил
7,5%, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 0,5%. В целом процентная политика
направлена на поддержание процентных ставок в экономике на положительном уровне в реальном
выражении и обеспечение превышения доходности сбережений в белорусских рублях над
валютными сбережениями. По мере замедления инфляционных процессов продолжит снижаться и
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стоимость кредитных ресурсов. Важной общегосударственной задачей в 2016 году остаѐтся
сохранение и наращивание золотовалютных резервов страны. По итогам июня 2016 года размер
золотовалютных ресурсов вырос на $174,4 миллиона и на 1 июля 2016 года составил $4 миллиарда
791,5 миллиона в эквиваленте. Поддержанию золотовалютных резервов способствовали поступление
средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком Республики Беларусь
облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на
нефть и нефтепродукты, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО
"Белорусская валютно-фондовая биржа", а также увеличение стоимости золота на международном
рынке драгоценных металлов.
Таким образом, на денежно-кредитную политику Республики Беларусь оказывают влияние
макроэкономические условия и, в первую очередь, процессы во внешней торговле и платежном
балансе.
Несмотря на динамичное развитие экономики, и денежно-кредитной сферы, в настоящее
время имеется ряд нерешенных проблем и макроэкономических рисков, которые ограничивают
эффективность проводимой денежно-кредитной политики и развитие банковского сектора.
Я считаю, что в целях нивелирования негативного влияния внешних факторов, недопущения
дальнейшего развития отрицательных тенденций в экономике Национальному банку необходимо
провести следующие мероприятия:
Ограничить объѐм денежной массы, необходимый для осуществления экономической
деятельности;
Проводить оптимизацию структуры денежной массы и ее распределения между
секторами и субъектами экономики;
Проводить все возможные мероприятия для предотвращение оттока капитала за
рубеж;
Поддерживать на заданном уровне валютные резервы;
Проводить комплекс мер по дедолларизации экономики и повышению доверия к
национальной валюте.
Поддерживать золотовалютные резервы на безопасном уровне.
Проводить комплекс мероприятий по рефинансированию внешних и внутренних
обязательств;
Проводить более жесткую денежно-кредитную политику, а также применять
эластичные механизмы курсообразования;
Осуществлять мероприятия по повышению привлекательности государственных
валютных облигаций и расширению данного сегмента рынка;
Проводить последовательную работу по привлечению сбережений населения в
национальной валюте.
Применив перечисленные меры, государство сможет добиться недопущения дальнейшего
развития отрицательных тенденций в экономике.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Для оценки устойчивости денежного оборота необходимо рассмотреть совокупную денежную
массу, в которую входят денежные знаки в обращении, вклады в банках, средства на счетах в банках,
другие безусловные денежные обязательства в Республике Беларусь [3].
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На основании данных банковского бюллетеня за 2014-2015 годы динамика денежных
агрегатов формировалась в условиях экономической стагнации, высокой инфляции, отложенных
структурных реформ, валютного шока и «заморозки» реальных доходов.
Широкая денежная масса на 01.01.2015 составила 239 422,7 млрд. белорусских рублей и на
01.01.2016 увеличилась на 26,7%. На начало 2016 года денежный агрегат М3 составил 326 938,8
млрд. белорусских рублей [1].
Из общего размера денежной массы объем наличных денег в обращении (денежный агрегат
М0) на 01.01.2016 составил 14 236,1 млрд. белорусских рублей, по сравнению с началом 2015 года
увеличился на 2,2 % (01.01.2015 – 13 923,8 млрд. белорусских рублей).
Денежный агрегат М1, который включает в себя наличные и текущие рублевые вклады в
банках, на 01.01.2016 увеличился на 2,2%, по сравнению с 2015годом, и составил 42 733,3 млрд.
белорусских рублей.
Денежная масса в национальном определении М2 на начало 2015 года составила 90 151,3
млрд. белорусских рублей, уменьшилась на 1 015,7 млрд. белорусских рублей и на 01.01.2016
составила 89 135,6 млрд. белорусских рублей.
Рублевая денежная масса М2* за 2014-2015 годы уменьшилась на 348,2 млрд. белорусских
рублей и на 01.01.2016 составила 90 796,3 млрд. белорусских рублей [2].
Также одним из основных инструментов денежно-кредитной политики является ставка
рефинансирования, которая регулирует уровень процентных ставок на денежном рынке и служит
основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.
Ставка рефинансирования на начало 2016 года составила 24%, уменьшилась на 1 процентный
пункт по сравнению с началом 2015 года (24%).
Проанализировав показатели, можно сказать, что за 2014-2015 годы проводилась жестокая
денежно-кредитная политика, но также присутствует рост денежной массы, что свидетельствует в
тоже время о мягкости проводимой денежно-кредитной политики.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно отметить некоторую противоречивость в
оценках жесткости денежно-кредитной политики Республики Беларусь, которые были получены на
основе сравнительного анализа процентных ставок и темпов роста денежно-кредитных агрегатов. По
критерию процентных ставок денежно-кредитную политику можно охарактеризовать, как очень
жесткую, т.к. процентные ставки высоки. А если рассматривать денежные агрегаты, которые с
каждым годом растут, то денежно-кредитную политику можно считать ближе к мягкой.
Это объясняется тем, что Национальный банк Республики Беларусь стремится проводить
жесткую политику (политика дорогих денег), поддерживая высокие процентные ставки, для того
чтобы сбалансировать темпы инфляции и девальвации. Но с другой стороны желание государства
осуществлять масштабную поддержку реального сектора экономики.
Такой характер денежно-кредитной политики в определенной степени позволяет решать
взаимоисключающие задачи, такие как масштабная кредитная поддержка, стабилизация валютного
курса и инфляции. Для долгосрочного периода такую политику вряд ли можно назвать нормальной.
Постоянное увеличение денежного предложения затрудняет снижение темпов инфляции, заставляя
все время поддерживать высокие процентные ставки.
Для того чтобы нормализировать ситуацию в денежно-кредитной сфере и достичь финансово
- экономическую устойчивость нужно постепенно снижать темп роста денежных агрегатов при
параллельном снижении процентных ставок в номинальном выражении и поддержании их реальных
положительных значений.
Необходимо снизить темпы инфляционных процессов и обеспечить сбалансированное
развитие. Адаптация экономики к новым условиям и ее выход на траекторию устойчивого
экономического роста займут время, и результаты будут зависеть, прежде всего от глубины, темпов и
последовательности структурных преобразований, а также от изменения внешних условий.
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ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Важливим завданням бюджетної політики України на сучасному етапі є реалізація завдань
фінансового забезпечення галузей освіти, охорони здоровя, науки, соціального захисту та соціального
забезпечення.
Необхідність дослідження фінансування соціальної інфраструктури з місцевих бюджетів
обумовлена її впливом на рівень соціально-економічного розвитку території. Від правильного
планування та ефективного розподілу видаткової частини місцевих бюджетів на соціальну
інфраструктуру залежить формування ресурсного і трудового потенціалу України.
Соціальна інфраструктура міста представлена складною системою і включає в себе такі види
економічної діяльності як освіту, охорону здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення,
фізкультуру, спорт, культуру і мистецтво, житлово-комунальне господарство, а також підприємства,
організації і установи, що надають населенню різноманітні послуги (підприємства транспорту,
торгівлі, туристсько-екскурсійні організації, засоби масової інформації, підготовка кадрів, органи
державного управління).
Склад і структуру формування, динаміку виконання видаткової частини місцевих бюджетів
України на соціальну інфраструктуру за період 2011-2015 рр. розглянуто на прикладі бюджету міста
Кам'янське, економічний розвиток якого значною мірою впливає на загальну ситуацію в
Дніпропетровській області. Станом на 01.01.2016 р. у місті Кам‘янське за рахунок бюджету
утримувалася 171 бюджетна установа, з яких 28 закладів державного управління, 102 заклади освіти,
14 закладів охорони здоров‘я, 7 установ соціального захисту та соціального забезпечення, 13 установ
культури і мистецтва, 7 установ фізичної культури і спорту.
Обсяг видатків бюджету міста за досліджуваний період збільшився на 731,4 млн. грн. Протягом
п'яти років виконання бюджету склало від 91,2% до 96,2%. Така позитивна динаміка свідчить про
збільшення фінансових можливостей органів місцевого самоврядування у місті.
У складі видатків бюджету міста Кам‘янське вагома частка належить видаткам, що спрямовані
на фінансування освіти (33,9% у 2011 р. та 29,9% у 2015 р.). Фінансування видатків на соціальний
захист та соціальне забезпечення зменшилося – з 24,5% у 2011 р. до 23,9% у 2015 р.
Спостерігається збільшення питомої ваги фінансування видатків на охорону здоров‘я – з 23,4%
у 2011 р. до 20,5% у 2015 р.; житлово-комунальне господарство – з 4,3% у 2011 р. до 7,0% у 2015 р.;
транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика – з 2,8% у 2011 р. до 3,6%
у 2015 р. Слід відмітити, що за досліджуваний період скоротилися питома вага видатків на державне
управління (з 6,0% у 2011 р. до 4,1% у 2015 р.) та культуру і мистецтво (з 3,0% у 2011 р. до 2,8% у
2015 р.).
Найменшими за обсягом і питомою вагою статтями видатків є видатки на будівництво (у 2011
р. 2,0 млн.грн, у 2015 р. – 13,4 млн.грн.). Такі статті як засоби масової інформації; охорона
навколишнього природного середовища та ядерна безпеку; запобігання та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха; сільське і лісове господарство, рибне господарство та
мисливство майже не фінансувалися.
Структура видатків бюджету міста Кам‘янське протягом останніх 5 років засвідчує чітко
окреслену соціальну спрямованість. На освіту, охорону здоров‘я, соціальний захист і соціальне
забезпечення, культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт, витрачається більше 74% коштів
місцевого бюджету.
Оцінюючи склад і структуру видатків за економічною класифікацією, можна стверджувати, що
вагома частка належить видаткам, спрямованим на оплату праці працівникам бюджетних установ
(36,6% у 2011 р. та 28,3% у 2015 році). Помічається зменшення питомої ваги нарахувань на заробітну
плату з 13,2% у 2011 р. до 10,3% у 2015 р.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – з 8,8% у
2011 р. до 7,8% у 2015 р., виплату субсидій та поточних трансфертів підприємствам (установам,
організаціям) – з 29,4% у 2011 р. до 5,0% у 2015 р.
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Слід зауважити, що капітальні видатки помітно зросли з 1,9% у 2011 р. до 10,5% у 2015 р.
Капітальний ремонт займає найбільшу частку у складі видатків на придбання основного капіталу
(47,7% у 2011 р. та 46,3% у 2015 р.).
Згідно зі статтею 71 Бюджетного кодексу України капітальні видатки, включаючи капітальні
трансферти, належать до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів. Кошти бюджету розвитку
щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію та реставрацію об‘єктів соціальної
інфраструктури розподіляються за об'єктами за рішенням відповідної місцевої ради при затвердженні
місцевих бюджетів та при внесенні змін до них.
У жодному році аналізованого періоду не виконувалась видаткова частина як загального, так і
спеціального фонду бюджету міста. За 2015 р. по загальному фонду було профінансовано видатків на
суму 1265,6 млн.грн., що становить 97,9% відповідно до кошторисних призначень. У 2014 р. сума
видатків склала 807,6 млн.грн. (96,1%), у 2013 р. –746,9 млн.грн. (95,8%), у 2012 році – 757,9 млн.грн.
(96,7%), у 2011 р. – 671,7 млн.грн. (92,8%). Найбільше коштів було виділено на соціально-культурну
сферу та державне управління.
Видатків зі спеціального фонду на соціальну інфраструктуру у 2015 р. було проведено на суму
199,2 млн.грн. (87,9% відповідно до кошторисних призначень), у 2014 р. – 137,9 млн.грн. (68,2%), у
2013 р. – 89,5 млн.грн. (53,3%), у 2012 р. – 82,8 млн.грн. (65,3%), у 2011 р. – 61,9 млн.грн. (76,7%).
Значна частка видатків спеціального фонду спрямовувалась на фінансування соціально-культурної
сфери, житлово-комунального господарства та будівництва. У 2012-2013 рр. збільшились видатки на
транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та інформатику.
У загальному обсязі видатків на соціальну інфраструктуру переважають захищені видатки
бюджету міста. Видатки на фінансування освіти займають більше 35% у структурі видатків
захищених статей бюджету міста Кам‘янське протягом усіх аналізованих років.
У розрізі видатків на освіту вагомими є видатки на фінансування оплати праці працівників
бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату. Розглядаючи оплату праці працівників по
закладам освіти, а також штатну чисельність працівників в 2011-2015 рр., можна зазначити, що
середня місячна заробітна плата 1 працівника у 2011 р. становила 1727,2 грн., у 2012 р. – 2191,9 грн.,
у 2013 р. – 2238,3 грн., у 2014 р. – 2301,8 грн., у 2015 р. – 2664,4 грн.
Видатки на харчування 1 дитини в день по дошкільних дитячих закладах освіти
розраховуються, виходячи із загального обсягу видатків на харчування дітей, а також кількості дітоднів відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів. Чисельність дітей дошкільного віку за період
з 2011 по 2015 р. збільшилась на 1298 осіб. Таким чином, вартість харчування 1 дитини по
дошкільним закладам освіти зросла на 4 грн. у 2015 р. порівняно з 2011 р. і склала 9,9 грн. в день.
Оскільки заклади охорони здоров‘я у 2012-2014 рр. знаходилися на фінансуванні державного та
обласного бюджетів, динаміку зміни видатків по цій галузі прослідити не можна. У 2015 р. середня
місячна заробітна плата 1 працівника охорони здоров‘я складає 4656,3 грн. Вартість медикаментів на
лікування у цілодобовому стаціонарі складає 4811,4 тис. грн., або по 8,33 грн. на 1 ліжко-день.
Витрати на продукти харчування складають: для хворих, які знаходилися на лікуванні у стаціонарі –
по 7,85 грн. на 1 особу, на ліжка для інвалідів війни – по 32,25 грн. на 1 особу, на ліжка для учасників
ліквідації на Чорнобильській АЕС – по 25,49 грн. на 1 особу, 62,1 тис. грн. – молочні суміші для 32
дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.
Оцінивши склад соціальної інфраструктури місцевих бюджетів на прикладі міста Кам'янське за
останні п'ять років, можна зробити висновок про невиконання видаткової частини, що безпосередньо
пов'язано з недостатнім наповненням доходної частини бюджету. Таким чином, виникає необхідність
у змінах методів бюджетного планування, планувати з можливостей наповнення доходної частини
бюджету, а також необхідно зміцнити контроль за цільовим та раціональним використанням
бюджетних коштів.
Список використаних джерел:
Бюджетний кодекс України (за редакцією від 13.11.2016) // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2.
Офіційний сайт Департаменту фінансів міста Кам‘янське // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.dndz.gov.ua.
3.
Офіційний сайт Державної казначейської служби України // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.treasury.gov.ua
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ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В настоящее время, в условиях экономической нестабильности странам приходится
выдерживать сложную конкурентную борьбу, решать постоянно возникающие проблемы и искать
перспективы дальнейшего развития. Мировой финансовый кризис перестал быть чисто финансовым.
В него втянута практически вся мировая экономика, в том числе и экономика Беларуси.
Для выхода из кризиса необходимо постоянно изыскивать дополнительные источники
привлечения средств в страну, при этом учитывая рискованность проведенных мероприятий. В
качестве приоритетных направлений устранения вышеуказанной проблемы должно стать
привлечение инвестиций, а также реализация собственных инвестиционных проектов.
Инвестиционный проект - это обоснование экономической целесообразности, объема и
сроков осуществления капитальных вложений, а также необходимая проектная документация,
разработанная в соответствии с законодательством Республики Беларусь и утвержденными в
установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание действий по
осуществлению инвестиций [1].
На сегодняшний день имеющиеся методики оценки эффективности инвестиционных
проектов в каждом конкретном случае могут давать неоднозначные результаты. Этим обусловлена
необходимость развития методов оценки инвестиционных проектов.
При этом каждое инвестиционное решение необходимо оценивать с двух точек зрения:
финансовый анализ – для оценки выгод конкретного инвестора, а также экономический анализ – для
определения эффективности инвестиций общества. Чаще всего, при реализации инвестиционных
проектов субъекты хозяйствования прибегают к помощи финансовых посредников-банков.
При кредитовании инвестиционных проектов банками следует применять механизм оценки
степени достижения запланированных результатов по отдельным этапам и итогам реализации
госпрограмм с целью возможности перенаправления финансовых ресурсов на более эффективные
проекты.
В целях обеспечения сбалансированного развития экономики Советом Министров
Республики Беларусь ежегодно утверждаются планы финансирования государственных программ
мероприятий в которых указаны предельные объемы кредитования инвестиционных проектов,
осуществляемых с государственной поддержкой (таблица 1).
Таблица 1
Сводный план финансирования банками Республики Беларусь государственных программ и
мероприятий в 2014-2015 гг.
Направление
Валюта
Объем кредитования
Темп роста %
финансирования
кредитования
2014
2015
Государственные
млрд. бел. руб
992,48
1764,57
177,8
программы
и млн. евро
472,945
358,7
75,8
мероприятия
млн. долл. США
307,26
646,75
210,5
млн. рос. руб.
0,96
931,1
96989,6
Банковское
млрд. бел. руб
23144,9
21476,3
92,8
кредитование в сфере
АПК
Банковское
млрд. бел. руб
3072,3
1637,9
53,3
кредитование
строительства
молочнотоварных
ферм
Источник: [3,4].
Таким образом, в целом, 2015 году по сравнению с 2014 наблюдалось сдерживание объемов
льготного кредитования государственных программ, что было связано с ограниченными
финансовыми возможностями республиканского и местных бюджетов. При этом, следует отметить,
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что кредитование превышения указанных сумм должно осуществляться только на рыночных
условиях.
Важную роль в финансовой системе страны занимает также ОАО «Банк развития Республики
Беларусь». В настоящее время проводится работа по концентрации льготного кредитования
госпрограмм с бюджетной поддержкой в активных операциях ОАО «Банк развития Республики
Беларусь».
Решение о кредитовании инвестиционного проекта принимается в случае признания его:
экономически эффективным – при соответствии рассчитанных в бизнес-плане
инвестиционного проекта показателей его эффективности критериям отнесения проектов к
эффективным, определенным актами законодательства, а также локальными нормативными
правовыми актами ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;
финансово реализуемым – при достаточности собственных источников, заемных и
привлеченных средств для финансирования проекта в планируемые сроки, а также при возможности
погашения привлекаемых долгосрочных кредитов, иных обязательств в полном объеме и
установленный срок [2].
Вместе с тем, для повышения эффективности инвестиций, структуры инвестиционного
портфеля, необходима реализация собственных инвестиционных проектов. При этом приоритет
должен отдаваться проектам работающим на валютную окупаемость.
Для реализации государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций
Беларуси необходимо:
1)Отказаться от временных мер поддержки предприятий оказавшихся в сложной
экономической ситуации. При реорганизации убыточных предприятий необходимо разработать
мероприятия по переводу работников на высокопроизводительные рабочие места на других
предприятиях.
2)Виды государственной поддержки, не оказывающие стимулирующего влияния на
повышение эффективности инвестиционной деятельности, следует исключить(бюджетные ссуды,
займы).
3)В условиях конкуренции белорусским предприятиям необходимо выбирать те
инвестиционные проекты, для которых может быть приненима схема проектного финансирования.
При этом, для эффективного применения данной схемы необходимо наличие «проектной компании»,
целью которой является исключительно ее реализация.
В качестве такой компании необходимо создать структурное подразделение на базе ОАО «
Банк развития Республики Беларусь».
Введение вышеуказанной структуры, выполняющей функции проектной компании позволит
нивелировать экономические интересы должностных лиц предприятий в нерациональном освоении
бюджетных ресурсов.
В свою очередь, возврат основного долга и погашение процентов по кредитам, выданным
Банком развития по схеме проектного финансирования, должен осуществляться при наступлении
эксплуатационной
стадии
жизненного
цикла
проекта
согласно
документации.
Вышеперечисленные мероприятия позволят сконцентрировать бюджетные ресурсы на
отдельных направлениях и будут способствовать их максимальной отдаче.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВОЮ ПОЛІТИКОЮ
Орієнтиром для України є вступ до Європейського Союзу, тому фінансова політика
нашої країни повинна поступово наближатися до стандартів країн – членів ЄС. Зважаючи на тісні
стосунки між економіками країн ЄС та України,а також євроінтеграційні устремління нашої країни,
важливим є питання наближення податкої системи України до спільних механізмів оподаткування в
ЄС. У цих умовах розробка і впровадження інновацій виявляється одним з найважливіших умов не
лише успіху, але й елементарного виживання на ринку і в сучасному світі взагалі
Податки мають високу питому вагу в дохідній частині бюджету розвинених держав, тому що
вони є основним джерелом його наповнення. В усіх країнах світу витрати держави плануються
виходячи з дохідної частини, тобто з кількості зібраних податків. Якщо при плануванні з'являється
дефіцит бюджету, уряд при введенні нових податків, обов'язкових зборів та платежів повинен
передбачати можливі негативні наслідки, насамперед для населення і підприємців.
У більшості країн світу перед платником податків не стоїть питання, платити чи не платити
податки, їх необхідно сплачувати згідно з чинним законодавством. Тому основним у податковому
менеджменті є оптимізація податкових платежів певного підприємства відповідно до обставин, що
склалися, та умов діяльності.
Важливе місце в розвинених країнах світу посідає принцип рівності всіх платників податків,
незважаючи на форми власності, відомчу підпорядкованість, підтримку тих чи інших політичних сил,
партій та рухів, регіональну належність тощо. Це ж стосується і надання різних пільг.
Безумовно, і в розвинених державах є ті, хто ухиляється від сплати податків. Але відповідно до
закону про державний контроль за податковими порушеннями, до них можуть застосовуватися різні
санкції, починаючи від штрафів і кінчаючи карними переслідуваннями. Японська, французька
податкова поліція працює жорстко, послідовно і принципово, незважаючи на особи і посади. У
Франції злісне ухилення від сплати податків тягне за собою тюремне ув‘язнення строком від одного
до п‘яти років і накладення штрафу від 5 до 250 тис.євро,не враховуючи повернення всієї суми і
відсотків за просрочений період. Загальний рівень добровільної сплати задекларованих та
донарахованих сум податків у Франції складає 98%.
Аналіз оподаткування економіки Японії, США, Франції, Англії має особливе значення, оскільки
їх податкова система як і економіка в цілому, має виняткову гнучкість і високу адаптованість, чуйно
реагуючи на всі помітні зміни як в економічній так і в соціальній сферах. Унікальність податкової
політики забезпечується сполученням таких факторів, як високі темпи економічного росту і
помірний, у порівнянні з іншими країнами, рівень державних витрат .
Японія займає серед розвинутих країн перше місце за рівнем оподатковування доходів і
останнє - за рівнем оподатковування споживання.Частка податків у національному доході Японії
складає 26%,(тоді як у Великобританії – 40%,Франції -34%.), низький рівень ПДВ -3% ( останнє
місце серед розвинутих країн, у Франції – основна ставка 20%, у Великобританії -15%).У Японії від
сплати податку звільняються кошти, витрачені на лікування.
Економіка України має свої специфічні особливості, тому на сучасному етапі не можливо
говорити про повне використання моделі соціального розвитку тієї чи іншої держави.
Уряду України також потрібно звернути увагу на удосконалення податкової системи щодо
зниження розмірів ПДВ, перш за все на продукти харчування.Характерним у цьому є приклад Італії,
де ПДВ стягується за диференційованими ставками - їх пять: пільгова -2%, основна –9%, дві
підвищені-18% і 38%, а також «0» ставка, котра застосовується до експорту товарів і послуг.
Пільгова ставка застосовується (2%) до товарів першої необхідності (хліб, молоко та інші продукти
харчування). Найвища ставка до предметів розкоші (хутро, ювелірні вироби, спортивні машини).
Україна використовує для реформування та розвитку соціальної сфери досвід інших країн, але
здійснюється це досить повільно.В Податковому Кодексі України заплановано було зменьшення
ставки ПДВ до 17% у 2014р.,але основна ставка податку залишилася незмінною-20%.
Загальний рівень оподаткування економіки Франції становить 43,8%, рівень оподаткування
економіки України становить 36%, тобто ефективність податкової системи Франції є значно вищою,
ніж в Україні. При цьому рівень оподаткування кінцевих доходів фізичних осіб в 2 рази вищий в
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Франції, ніж в Україні, а рівень оподаткування транзитних доходів підприємств в Франції в 2,3 рази
нижчий, ніж в Україні.
Фіскальна ефективність системи оподаткування в Україні є нижчою від країн Євросоюзу
практично з усіх видів податків. Маючи більш високі ставки в оподаткуванні індивідуальних доходів
громадян, Україна збирала їх у 2015 році у сумі, що дорівнювала лише 5,61% обсягів ВВП. В країнах
же ЄС - 25 частка цих податків складала у 2015 р. 8,8% ВВП. Тільки з податку з прибутку
підприємств фіскальна ефективність української системи може бути порівняна з аналогічними
європейськими: цей податок дорівнював в Україні 4,77% ВВП, а у країнах ЄС-25 - 3,1%.
Щоб ближче наблизитися до цивілізованих економічних відносин , модернізація Податкового
Кодексу України повинна продовжуватися.
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ОПОДАТКУВАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Здійснення ефективної податкової політики займає вагоме місце у процесі фінансового
регулювання економічного розвитку країни. Основні напрями податкової політики визначають
відповідні обсяги та структуру доходів бюджету, які через систему видатків бюджету впливають на
економічне зростання, структурні перетворення у галузях економіки, розвиток людського капіталу.
Дієвість податкового регулювання заслуговує відповідної уваги виходячи з необхідності підвищення
ефективності формування та управління фінансовими ресурсами держави в умовах їх обмеженості.
Перспективне прогнозування податкових надходжень впливає на обґрунтованість показників
дохідної частини бюджету.
З метою активізації впливу податкової політики на соціально-економічний розвиток
суспільства потрібно вживати заходи, спрямовані на підвищення рівня ефективності системи
оподаткування, удосконалення механізму адміністрування податків. Використання регуляторного
потенціалу системи оподаткування потребує подальшого дослідження взаємозв‘язку рівня
податкового навантаження і соціально-економічних процесів. Реалізація податкової політики
можлива завдяки існуванню певних інститутів, у тому числі податкове регулювання суспільного
розвитку, сукупність форм, методів взаємовідносин між державою та платниками податків,
відповідні повноваження в сфері оподаткування.
Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері оподаткування можна назвати
праці М. Афанасьева, О. Богачової, Дж.Б‘юкенена, А. Вагнера, С. Вітте, Р.Дорнбуша, А. Ілларіонова,
Дж.М.Кейнса, Т.Ковальової, А.Лаврова, А.Лаффера, В.Лебедєва, С. Лушина, Р. Максгрейва,
В.Родіонової, П.Самуельсона, А.Сміта, М. Сперанського, Дж. Стігліца, Г.Таллока, В.Танзі, С.
Фішера, Дж. Хікса, М. Ходоровича, І. Янжула.
Питанням оподаткування у системі фінансового регулювання економіки присвячені праці
вітчизняних вчених: С. Буковинського, О.Василика, В.Вишневського, В. Гейця, В.Глущенка,
А.Гриценка, А.Даниленка, І.Запатріної, Ю. Іванова, А.Крисоватого, Н.Крючкової, Л. Лисяк,
І. Лук‘яненко, І.Луніної, І.Лютого, В. Опаріна, А. Соколовської, Л.Тарангул, В. Федосова, І.Чугунова,
С. Юрія та інших.
Разом з тим, на даному етапі розвитку фінансово-економічних відносин доцільним є визначення
відповідних інституційних засад системи оподаткування, напрями підвищення ролі оподаткування у
фінансовому регулюванні економіки, у тому числі у середньостроковій перспективі, підвищення
ефективності формування податкових надходжень. Важливим є визначення напрямів розвитку
податкової системи, враховуючи провідний досвід країн з розвинутою та трансформаційною
економікою
На даний час особливо актуальним є пошук найбільш ефективних важелів державного
регулювання, що здатні забезпечити досягнення актуальних завдань економічного та соціального
розвитку країни, до основних з яких можливо віднести: перехід національної економіки на
інноваційний вектор розвитку; унеможливлення глибокої диференціації населення за рівнями доходів
та подолання бідності; активізація процесів з утворення середнього класу у суспільстві; інтеграція
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національної економіки до світового господарства тощо. Досягнення визначених завдань можливо
завдяки реалізації державою економічної політики, одним з основних функціональних елементів якої
є податкова політика [3]. Аналогічна точка зору відображена в роботах й інших науковців [2, с. 475],
які відносять бюджетно-податкову політику до структурних елементів макроекономічної політики.
Одним з основних завдань системи оподаткування є фінансове регулювання економіки з метою
згладжування коливань економічних процесів, що надає можливість досягнути визначених цілей
соціально-економічного розвитку країни.
Оподаткування у системі фінансового регулювання економіки є важливою складовою
фінансової політики, яка суттєво впливає на соціально-економічний розвиток країни та
адміністративно-територіальних одиниць, створення відповідних умов для дієвої структурної,
інноваційної перебудови економіки, розвитку людського капіталу.
Інституційний підхід передбачає розгляд оподаткування як динамічної системи, що постійно
вдосконалюється та адаптується до основних завдань соціально-економічного розвитку суспільства.
Впровадження інституційного підходу до дослідження податкової політики є важливим та включає
визначення ознак інституту податкового регулювання, інституційного середовища, яке забезпечує
його функціонування.
Для забезпечення достатнього ступеня ефективності системи оподаткування важливим є
використання податкової архітектоніки, яка визначається оптимальними співвідношеннями структури
податкових надходжень для впливу на динаміку економічного зростання. Однією з основних
передумов досягнення якісного рівня здійснення оподаткування є виваженість підходів щодо
фінансового регулювання економіки з врахуванням циклічності економічного розвитку країни.
Основне завдання податкової політики полягає у фінансовому регулюванні економіки задля
згладжування коливань ринкових процесів з метою підтримання загального стану ринкової кон‘юнктури
на рівні, що необхідний для досягнення визначених цілей економічного та соціального розвитку країни.
Податкова політика – це діяльність держави, яка формується під впливом політичних факторів
та об‘єктивних вимог, виконання яких необхідне для досягнення певних показників розвитку
національної економіки, у сфері встановлення і стягнення податків, зборів (обов‘язкових платежів)
для формування стабільної фінансової бази для реалізації державою її функцій.
Поглиблене дослідження сутності податкового регулювання економіки дозволило
характеризувати його у різних аспектах: як науку; як систему (з економічної та організаційної точок
зору); як процес.
Реалізувати цілі та завдання податкового регулювання держава має можливість за допомогою
маніпулювання основними елементами податку, які у свою чергу можливо ототожнити з
інструментами податкового регулювання, які запропоновано поділяти на загальні (спрямовані на
зменшення загального рівня оподаткування в країні) та індивідуальні (спрямовані на надання
прихованої допомоги платникам податків). У свою чергу методи податкового регулювання
поділяються на 3 групи: правові, адміністративні та економічні.
Податкове регулювання здійснюється шляхом поступової реалізації таких основних етапів:
обґрунтування цілей та пріоритетів податкового регулювання; розробка концептуальних засад
податкової політики; обрання моделі та форм реалізації заходів податкової політики; формування
стратегії реалізації податкової політики держави; деталізація стратегії в тактиці податкового
регулювання; формування методів та інструментів реалізації оперативних заходів податкового
регулювання економіки; імплементація розробленої стратегії та тактики податкового регулювання
економіки до податкового законодавства та підзаконних нормативно-правових актів; введення в дію
податкових юридичних норм та практична реалізація механізму податкового регулювання економіки;
застосування мотиваційних методів та інструментів до платників податків з метою забезпечення
ефективності реалізації обраної податкової політики та фінансового регулювання економіки
податковими методами; контроль та оцінка ефективності реалізації податкової політики країни, а
також доцільності застосування тих чи інших метолів та інструментів податкового регулювання
економіки; розробка варіантів та ухвалення управлінських рішень щодо подальшої реалізації обраної
податкової політики та методів та інструментів податкового регулювання економіки, або вжиття
заходів щодо коригування податкової стратегії та тактики.
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МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
І ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ
На початку ХХІ ст. трансформаційні процеси у світовому господарстві суттєво динамізувались і
набули глобального характеру, що проявляється, насамперед, у поглибленні процесів
інтернаціоналізації виробництва та обміну, зростанні рівня взаємодії та взаємозалежності
національних економік, розширенні та диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності суб‘єктів
господарювання, уніфікації та стандартизації міжнародної бізнес-діяльності з поступовим
формуванням інститутів світового економічного менеджменту. При цьому ядром та ключовою
рушійною силою глобалізаційних процесів є багатоцільова інвестиційна діяльність суб‘єктів
міжнародної економічної системи, завдяки якій забезпечується ефективна транснаціоналізація
національних економік, їх підключення до виробничих мереж ТНК, здійснюється міжнародний
науково-технологічний трансфер та досягається нова якість відтворювальних процесів на
інтернаціональному рівні.
Світовий досвід свідчить про те, що найбільшого прогресу у міжнародних інвестиційних
процесах досягли країни зі сприятливим інвестиційним кліматом, ключовим компонентом якого є на
сьогодні їх податкові системи, котрі, з одного боку, максимально стимулюють приплив іноземного
капіталу, а з другого – є важливим інструментом реалізації економічних інтересів держав на світових
ринках. Не випадково, що лише країни з розвинутими національними податковими системами
перетворились на сьогодні на головних суб‘єктів міжнародних інвестиційних процесів та отримали
практично необмежені можливості щодо диверсифікації джерел зовнішнього фінансування своїх
економік, розбудови національних інвестиційних ринків та забезпечення високої ефективності
процесів внутрішнього нагромадження капіталу.
Характеризуючи податковий механізм стимулювання міжнародних інвестиційних процесів,
слід відзначити, що за усієї варіативності моделей національних податкових систем, в умовах
глобалізації вони дедалі більшою мірою трансформуються в напрямку їх гармонізації та конвергенції.
Це набуває свого прояву, насамперед, у стандартизації методів податкового адміністрування,
уніфікації податків, поглибленні співробітництва країн у сфері уникнення подвійного оподаткування,
посиленні взаємодії та координації національних податкових політик, а відтак – створюється
уніфіковане «податкове поле» для глобальної діяльності транснаціональних бізнес-структур.
Що стосується України, то ключовим завданням нинішнього етапу трансформації її економіки
є неухильне впровадження передових стандартів національних податкових систем, котрі б
забезпечили нарощування масштабів іноземних інвестицій, нівелювання асиметричності у їх
географічному та галузево-секторальному розподілі, а також підвищення ефективності їх
використання. Виходячи з цього, особливої актуальності на сьогодні набуває дослідження
міжнародних інвестиційних процесів у їх взаємозв‘язку з гармонізацією національних податкових
систем як невід‘ємного компоненту економічної глобалізації, який визначає характер, основні канали
і механізми переміщення інвестиційних ресурсів у світогосподарському масштабі.
З-поміж наукових праць, в яких досліджуються теоретичні основи іноземного інвестування
національних економік, форми та рівні інтернаціоналізації інвестиційно-кредитних відносин,
механізми акумуляції та перерозподілу глобальних інвестиційних ресурсів, еволюція національних
податкових систем та їх трансформація в сучасних умовах, процеси фіскальної конвергенції країн
світу, а також інструменти та важелі формування інтегративних податкових систем на регіональному
рівні, слід відзначити роботи таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як: Д. Ашворз, Ю. Байрачний,
Л. Барбоне, Я. Бергер І. Бураковський, І.Благун, Т. Варін, Н. Вдовиченко, М. Висоцький, І. Волков,
М. Гридчина, О.Гусак, Л.Демиденко, В. Егерт, А. Єлісеєв, М. Карлін, Ю. Козак, П. Ліндерт,
Д.Лук‘яненко, З. Луцишин, Дж. Маккі-Масон, Ю. Макогон, О. Мещерякова, О.Мозговий, А.
Поручник, Є. Савельєв, Х. Сала-і-Мартін, С. Стейнмо, Я.Столярчук, Н. Стукало, А. Толкушкін, В.
Чужиков, Р. Фенге та ін.
Однак ряд аспектів цієї багатогранної наукової проблеми залишаються недостатньо розкритими
та обґрунтованими. Насамперед, ґрунтовного дослідження потребують процеси гармонізації
національних податкових систем в умовах глобалізації, а також її механізми та форми. Недостатньо
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розробленим залишається питання щодо оцінки впливу національних податкових систем на
масштаби та динаміку міжнародних інвестиційних процесів. Крім того, надзвичайно актуальним на
сьогодні є також обґрунтування напрямків вдосконалення податкових важелів формування
сприятливого інвестиційного клімату в Україні у контексті реалізації її національних економічних
інтересів.
Таким чином, системне дослідження міжнародних інвестиційних процесів через призму гармонізації
національних податкових систем є дуже важливим як у теоретичному, так і у практичному плані.
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АНАЛІЗ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ
Офіційні трансферти означають виділення бюджетам нижчого територіального рівня
грошових коштів з фонду фінансової підтримки місцевого самоврядування на нормативній основі.
Частка у цьому фонді кожної адміністративно-територіальної одиниці, що потребує фінансової
допомоги, встановлюється розрахунковим шляхом. Зазначений фонд утворюється за рахунок
бюджету вищого рівня на нормативній основі.
Бюджетний кодекс України передбачає застосування системи міжбюджетних трансфертів —
коштів, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого [1]. Основна роль
трансфертів полягає у вирішенні проблеми вертикальної незбалансованості окремих бюджетів, яка
виникає внаслідок невідповідності між відповідальністю за фінансування видатків та можливостями
збору податків на місцевому рівні. Система трансфертів сприяє зглагодженню нерівностей між
адміністративно-територіальними одиницями, тобто на горизонтальному рівні, зумовлених
соціально-економічними особливостями розвитку кожного регіону, та їх фінансовими можливостями
[3, 4].
Необхідно відокремлювати трансферти, які місцеві бюджети отримують з державного
бюджету (базова дотація), і трансферти, які місцеві бюджети перераховують до державного
бюджету(реверсна дотація). Останні за своєю природою для місцевих бюджетів є від‘ємними. Тому
виділяють так звані «чисті трансферти», які є різницею між міжбюджетними надходженнями і
вилученнями.
Розглянемо динаміку міжбюджетних трансфертів України в період 2011-2015рр. ( Рис.1.1) [2]
Отже, виходячи з проведеного аналізу динаміки міжбюджетних трансфертів, можна
зазначити, що трансферти, які місцеві бюджети отримують з державного бюджету: у 2012р. дотація
вирівнювання була більшою ніж у 2011р. на 124459,6 млн.грн., або 99,1%, у 2013 році зменшилась на
8611,3 млн.грн., або на 0,3%, у 2015 р. базова дотація більша за дотацію вирівнювання 2014 р. на
43379,1 млн.грн або на 98,5%.
Проведений аналіз динаміки трансфертів, які місцеві бюджети перераховують до державного
бюджету, визначає наступні тенденції: з 2011 по 2012 роки вилучення зменшились з 2718,6 до 1342,5
млн.грн., або на 49,3 %, з 2012 по 2014рр. - збільшились з 1342,5 до 2118,0 млн.грн., або 57,8 %, у
2015 році стала більшою за дотацію у 2014р. на 1026,1 млн.грн., або на 48,4%.
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Рис.1.1 Динаміка міжбюджетних трансфертів України за 2011-2015 рр.млн.грн
Отже, система трансфертів дає можливість розв‘язати проблеми злагоджування
нерівномірностей фінансового забезпечення між адміністративно - територіальними одиницями, що
зумовлені різною податкоспроможністю і, відповідно, різними соціально - економічними
можливостями окремих регіонів.
Список використаної літератури
1.
Офіційний веб-сайт Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] .– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс].– Режим
доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index
3. Луніна І.О.Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин України / Луніна І.О. – К. :
Наукова думка, 2006. – 432 с.
4. Радіонов Ю. Причини і наслідки неефективного використання міжбюджетних трансфертів / Ю.
Радіонов //Економіка України. – 2012. – №. 3. – С. 59-69.
УДК 338
Лукьянович Н.Н.
Шушко В.В.
Полесский государственный университет, г. Пинск
Лукашик Л.А., старший преподаватель
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
В данной статье рассмотрены проблемы налоговой системы России в настоящее время, а также
пути еѐ совершенствования и разрешения этих проблем.
Налоговая система — это совокупность налогов и сборов, взимаемых с плательщиков в порядке
и на условиях, определенных Налоговым кодексом.
Налоговая система должна быть и по определению, и по своей сути не просто «совокупностью
налогов и сборов», а именно системой, т. е. совокупностью взаимосбалансированных налоговых
платежей. Сделать это очень непросто, но только в этом случае налоговая система России из
простого и в некоторой степени случайного набора отдельных налогов и сборов может превратиться
в действенную и упорядоченную систему.
Большинство проблем налоговой системы как правило выступают результатом
противоречивости и запутанности нормативной базы, и отсутствием эффективной связи
исполнительной и законодательной власти.
Эффективное налогообложение, возможно, обеспечить путем гармоничного сочетания
выбранного налогового механизма с целями и задачами, которые ставит перед собой государство при
управлении экономикой страны.[4]
Эффективность налогообложения определяется соотношением налоговых поступлений в
бюджеты с общими затратами на сбор налогов, в том числе и в отношении к каждому конкретному
налогу. Эффективность налогообложения заключается в следующем:
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– для государства – в увеличении доходов бюджета за счет налоговых поступлений и развитии
налогооблагаемой базы;
– для хозяйствующих субъектов – в получении максимально возможных доходов (прибыли)
при минимизации налоговых платежей;
– для населения – в получении достаточных доходов для существования при уплате
установленных налогов, за счет которых государство предоставляет необходимые социальные
услуги.
На данном этапе своего развития экономика России все еще находится в поисках оптимальной
системы налогообложения, которая способствовала бы быстрому пополнению бюджета страны.
К одной из главных проблем налогообложения Российской Федерации относится способ
расчета налога на доходы физических лиц. Большинство экономистов сходятся во мнении, что
прогрессивная процентная ставка, вместо действующей в настоящее время пропорциональной, по
налогу на доходы физических лиц заметно смягчила бы расслоение общества на «бедных» и
«богатых», способствовала бы расширению «среднего класса», численность которого в России
достаточно мала [2]. К тому же, прогрессивная система налогообложения позволяла бы более
эффективно пополнять бюджет государства.
Также, достаточно серьезной проблемой, в настоящее время, в России является преобладание
теневой экономики, которая оперирует огромными суммами денег. Предприятия, незаконно
уходящие от налогов, обогащаются, а обычные налогоплательщики должны покрывать «дыру» в
бюджете из собственного «кармана». Отсюда вытекает еще большее расслоение общества. Как
совершенствование налоговой системы в этом направлении может служить усиление налогового
контроля. Необходимо предоставить налоговым органам производить проверки как физических, так и
юридических лиц по степени их доходов и соответствующих расходов. К примеру, можно
воспользоваться опытом Франции в этом направлении. Так, если физическое лицо не согласно с
налоговой службой в предоставленном расчете дохода гражданина, он обязан будет доказать
неправоту служб и раскрыть источники своих доходов. Также, нужна будет серьезная проверка
юридических лиц в области движения капитала, так как многие компании выводят свои денежные
средства в оффшорные зоны, в частности, на Кипр.
В основном утечки капитала происходят через страны СНГ, в частности, через Белоруссию и
Казахстан. Хотя Белорусские власти и дают возможность российским банкам проверять
достоверность транспортных документов, а также положения на рынке компаний-получателей
денежных средств на предмет их состоятельности, однако, российское государство на
законодательном уровне не обязует банки осуществлять подобного рода проверки, имеется лишь
такая рекомендация, и небольшие банки пренебрегают ею. Таким образом, предотвращение оттока
капитала за пределы страны станет возможным тогда, когда государство усилит контроль над
поступающими товарами через границу, а также обязует проверять межгосударственные переводы
денег [3].
Одной из важных проблем в современной системе налогообложения является система
налоговых ставок, которые определяют сумму изъятия. Это относится к целому ряду налогов, и в
первую очередь налогу на прибыль. Следовало бы ввести (сначала в отдельных регионах)
регрессивные ставки налога на прибыль, когда при увеличении суммы налогооблагаемой прибыли
ставка понижается. При таком методе понижающая прогрессия ставок вызовет стремление не скрыть
налогооблагаемую базу, а показать ее в полном объеме, поскольку чем больше прибыль, тем меньше
ставка налога. Регрессия ставок приведет также к стимулированию капитальных вложений в научнотехнический прогресс. В целом бюджетные поступления не сократятся, так как сумму платежей в
бюджет определяет не столько ставка, сколько налогооблагаемая база, которая в этом случае резко
возрастает. Особого внимания заслуживает разработка ставок налога на землю, главный вид
национального богатства. Земля должна быть не просто дорогой, а очень дорогой, особенно для
иностранных инвесторов, и зависеть от сроков аренды[4].
Возвращаясь к налогу на доходы физических лиц, хотелось бы повторить, что введение
прогрессивной налоговой ставки положительно сказалось бы на расслоение общества, но проблема
заключается в преобладании значительной доли теневой экономики. Правительство России уже
высказывало мнение по поводу того, что при введении прогрессивной налоговой ставки, многие
граждане, с высокими доходами, станут уклоняться от уплаты налогов. Это решается опять же, более
жестким контролем налоговых органов, а также более серьезной ответственностью за уход от уплаты
налогов. Конечно, одним совершенствованием налоговой системы не обойтись. Необходимо,
комплексное воздействие на экономику страну. К примеру, повышение безналичных платежей
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поспособствует более действенному отслеживанию денежных потоков, что приведет к более
эффективному налоговому контролю.
Многие государства с развитой экономикой ориентированы, прежде всего, на прямые налоги.
Страны же, имеющие проблемы с налоговым контролем, как правило, ориентированы на косвенные
налоги. К еще одному способу совершенствования налоговой системы можно отнести
информативность граждан в области налоговых денежных средств.
Если каждый человек сможет видеть, куда уходят его налоговые отчисления, он будет более
сознательно уплачивать налоговые отчисления. Для этого необходимо создать прозрачную
налоговую систему, обеспечить доступность достоверной информации всем гражданам, повысить
финансовую грамотность людей. Помимо этого, создать консультационные услуги по видам налогам,
их уплате и их предназначении.
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БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
На сьогоднішній день для урядів усіх держав постає проблема нестачі ресурсів для виконання
державою своїх функцій у повному обсязі та забезпечення гарантованих Конституцією прав
громадян. Як наслідок це зобов‘язує всіх учасників бюджетного процесу, виконувати завдання, які
спрямовані безпосередньо на забезпечення раціонального, ефективного, цільового та витрачання
бюджетних коштів. Це питання особливо актуальне для України, тому пріоритетним напрямом
державного управління є вдосконалення інституту бюджетного контролю.
Дослідженню проблем бюджетного контролю присвячені праці відомих вітчизняних
науковців, таких як В. Опарін, О. Василик, І.Ващенко, І. Дрозд,
Н. Виговська, В. Дем‘янишин,О.
Кириленко, В. Мамишев, І. Микитюк, Н.Рубан, М. Сивульський.
Метою роботи є визначення теоретико-організаційних засад здійснення бюджетного
контролю, виявлення недоліків та пошук шляхів удосконалення контролю, що здійснюється під час
бюджетного процесу в Україні.
Бюджетний контроль являє собою систему заходів органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, діяльність яких спрямована на
забезпечення законності дій учасників бюджетного процесу під час складання, розгляду,
затвердження, внесення змін, виконання бюджетів і звітування про їх виконання з використанням
специфічних форм і методів їх організації [3, с.21].
Основними чинниками, які впливають на ефективність здійснення бюджетного контролю є:
правовий (наявність якісної правової бази, без знання якої неможливо забезпечити
ефективність державного управління в цілому);
морально-етичний (професійна й правова культура, моральність, етика);
економічний (визначення бюджету як економічної категорії та наявності сучасних
економічних умов розвитку та забезпечення життєдіяльності держави)[1, с.19].
До проблем здійснення бюджетного контролю можна віднести :
недосконалість аналітичної роботи, що здійснюється у процесі бюджетного контролю;
нецілісність нормативно-правової бази, що негативно впливає на державне регулювання
бюджетного контролю;
неефективна організація взаємодії органів, що здійснюють контрольні повноваження в
бюджетній сфері;
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відсутність законодавчо визначеного, з чітко окресленими функціями, незалежного
вищого органу державного фінансового контролю [2, с.3].
Існуючі проблеми у здійсненні бюджетного контролю в Україні є причиною збільшення
обсягів порушень бюджетного законодавства та неефективного використання бюджетних коштів
(рис. 1).
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Рис. 1. Обсяги порушень бюджетного законодавства та неефективного використання
бюджетних коштів, порушень та недоліків адміністрування доходів державного бюджету за даними
Рахункової палати
З рисунку 1 бачимо що протягом 10 років динаміка обсягів правопорушень була
нестабільною. Найбільшого значення даний показний досягнув у 2010 році – 52 млрд. грн. Після 2010
року обсяги бюджетних правопорушень зменшились до 12,9 млрд. грн. у 2012 році, а потім почали
знову зростати до показника 22,7 млрд. грн. у 2015 році. Динаміка зростання обсягів правопорушень
свідчить про необхідність підвищувати ефективність бюджетного контролю в Україні та посилення
відповідальності порушників.
Таким чином на підставі проведеного дослідження, можна зробити висновок, що сучасний
стан бюджетного контролю в Україні стає критичним, що викликає зниження рівня життя населення.
У системі бюджетного контролю наявні серйозні проблеми законодавчого, організаційного та
методологічного характеру, які в свою чергу перешкоджають реалізації його функцій та потребують
негайного реформування.
Основними напрямками вдосконалення бюджетного контролю в сучасних умовах повинні
стати:
створення єдиного правового поля розвитку системи бюджетного контролю та законодавчого
закріплення за його суб‘єктами контрольних функцій;
формування нових та вдосконалення чинних процедур і методів бюджетного контролю;
створення адекватної сучасним умовам інформаційно-комунікаційної інфраструктури та
системи відповідальності за бюджетні правопорушення.
Бюджетний контроль буде ефективним і дієвим тоді, коли він буде своєчасним, постійним,
гласним і економічним, з чітко розмежованими повноваженнями між спеціалізованими органами, а
порушники бюджетного законодавства сповна відповідатимуть за вчинені дії.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ГОЛОСУВАННЯ НОГАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
З проголошенням українською владою курсу на фінансову децентралізацію, це питання є
одним з найбільш актуальних та обговорюваних. Немає сумніву в необхідності здійснення
децентралізації, що, в кінцевому підсумку, має забезпечити формування самодостатніх
територіальних громад, які характеризуватимуться фіскальною спроможністю бюджетів, достатніми
повноваженнями органів місцевого самоврядування, високим рівнем фінансової незалежності. Однак,
необхідно розуміти і які нові виклики готує децентралізація. Одним з таких викликів, що
актуалізується із запровадженням фінансової децентралізації є податкова конкуренціґ та
«голосування ногами». Для того, щоб зрозуміти суть даної проблеми, розглянемо більш детально
поняття і зміст фінансової децентрацізації.
Під поняттям бюджетної децентралізації розуміють процес передачі повноважень (функцій,
компетентності, відповідальності) від центральних органів влади до місцевих. Іншими словами, це є
перерозподіл функцій і повноважень єдиної державної влади між відповідними органами державної
влади з одного боку, і органами регіонального (місцевого) самоврядування з іншого боку [2, с. 56].
Питанням теоретичного вивчення та визначення поняття фінансової або фіскальної
децентралізації займалися такі західні вчені як Ч. Тібу, Р. Масгрейв, У. Оутс, Т.Кун., А.Шах, Дж.
Хафер, б. Фрай та Р. Айхенберг та інші. В Україні в сучасних умовах розвитку ідеї фінансової
децентралізації є особливо актуальними для вивчення та адаптації до вітчизняної фінансовоекономічної та управлінської систем. Серед вітчизняних науковців дослідженням фінансової
децентралізації займалися та займаються, зокрема, Юрій С.І., Бикадорова Н.О., Кириленко О.П.,
Глущенко Ю.А., Синцова О.О, Федосов В.М., Христинка В.П., Луніна І.О. та інші.
В європейській правовій літературі зміст фіскальної децентралізації розкривають через такі
три аспекти:
1) децентралізація видатків – надання місцевому самоврядуванню фінансових ресурсів на
виконання завдань і функцій;
2) децентралізація доходів – закріплення за місцевим самоврядуванням переліку власних
доходів, достатніх для належного і якісного виконання встановлених для відповідного рівня
місцевого самоврядування завдань і функцій, та право самостійно встановлювати їх розміри;
3) процесуальна і організаційна самостійність – право самостійно, під відповідальність
органів, посадових осіб місцевого самоврядування формувати, затверджувати, виконувати фінансові
плани, кошториси, бюджети, забезпечувати звітність і контроль тощо [3, с. 155].
Найважливішим показником децентралізації є достатній рівень автономії органів місцевого
самоврядування щодо використання доходів – місцеві органи влади повинні мати змогу при потребі
«доповнити суми доходів, які вони одержують з власних джерел прибутку» . Так, можна виділити
чотири виміри такої автономії – це можливість зміни податкових ставок, визначення бази
оподаткування, можливість прийняття рішення щодо введення конкретного податку та можливість
збирання податків, які накладаються на місцевому рівні. Серед них можливість зміни податкової
ставки є чи не найважливішим атрибутом податкової самостійності, оскільки при його відсутності
повноваження органів місцевого самоврядування щодо введення в разі необхідності додаткових
податків стає дуже обмеженою.
Саме у зв‘язку з наданням органам місцевого самоврядування можливості самостійного
визначення окремих елементів податків і навіть встановлення власних місцевих податків, а також
самостійного визначення напрямків спрямування коштів, виникає податкова конкуренція та явище
«голосування ногами». Це явище було описано в моделі американського економіста,
основоположника теорії фінансової децентралізації Чарльза Тібу. Він розглядає муніципалітети як
структури, які пропонують різні кошики товарів (муніципальних послуг) за різними цінами
(податковими ставками). Оскільки жителі муніципалітетів мають різні потреби та неоднакові
можливості сплати податків, вони (згідно теорії Ч. Тібу) переходитимуть з одного муніципального
утворення до іншого в пошуку максимальної корисності суспільних послуг, які їм надаватимуться,
при мінімальних податкових платежах. Таким чином вчений стверджує, що завдяки такому процесу
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формуватиметься рівновага надання муніципальних послуг в співвідношенні до потреб населення,
що сприятиме групуванню людей в громади зі збалансованими потребами [1].
В своїй моделі Ч. Тібу описував поведінку домогосподарств, проте подальші дослідження
виявили справедливість цієї моделі і для підприємств, з поправкою на те, що домогосподарства
будуть орієнтуватися як на поточні, так і на капітальні видатки, а підприємства, в першу чергу,
орієнтуватимуться на видатки, що забезпечуватимуть поліпшення інфраструктури для ведення
бізнесу. Необхідно зауважити, що дана модель не враховує витрат на переїзд в іншу місцевість, а
також не враховує додаткові витрати на пошук та купівлю або оренду нерухомості, однак в цілому є
адекватною, в тому числі для України.
Існування явища «голосування ногами» призводить до необхідності забезпечення місцевою
владою конкурентних переваг своєї територіальної громади, порівняно з іншими. При цьому
необхідно також забезпечити контроль за органами місцевої влади з метою запобігання
встановленню занадто низьких ставок податків, для уникнення бюджетного дефіциту з одного боку
та для перешкоджанню надмірного запровадження власних місцевих податків органами місцевого
самоврядування і, як наслідок, появи значної кількості неефективних податків, або встановлення
високого податкового навантаження на жителів регіону.
Найбільш складним такий контроль видається у випадку надання можливості самостійного
встановлення податків місцевими органами влади, однак у світовій практиці є приклади успішного
вирішення даної проблеми. Так, в Японії місцеві органи публічної влади мають право встановлювати
податки, не передбачені законом «Про місцеві податки», але при цьому міністр внутрішніх справ
санкціонує встановлення податку, якщо такий податок не заважає торгівлі між адміністративнотериторіальними одиницями [4, с. 159-160)]. В Бельгії та Норвегії місцеві органи влади самостійно
встановлюють місцеві податки і збори, а центральна влада обмежує їхні максимальні ставки.
ВИСНОВКИ. Бюджетна децентралізація – це перенесення надходження доходів та/або
здійснення витрат грошових коштів на більш низький рівень уряду при збереженні фінансової
відповідальності. Її характеризують такі три складові: децентралізація видатків; децентралізація
доходів; процесуальна і організаційна самостійність.
Розширення повноважень місцевих органів влади у сфері зарахування надходжень та
здійснення видатків призводить до підвищення актуальності явища «голосування ногами», що в свою
чергу актуалізує проблему створення адекватних механізмів контролю з боку центральної влади за
встановленням місцевою владою окремих елементів податку.
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м. Кременчук

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Видатки виступають невід‘ємною частиною місцевих бюджетів. Вони виступають важелем
стимулювання і регулювання розвитку різних сфер економіки регіону в територіально-галузевому
видах та з позицій задоволення потреб різноманітних соціальних груп населення. Видатки
відображають значення місцевих бюджетів у функціонуванні місцевого господарства, утриманні
об‘єктів соціально-культурного призначення, проведенні інвестиційної політики, здійсненні
соціального захисту населення, охороні навколишнього природного середовища[1].
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Порівняємо фактичний обсяг видатків зведеного бюджету Полтавської області з плановими за
2011-2015 роки [2] (рис.1)

Рис.1 Порівняння фактичних обсягів видатків зведеного бюджету Полтавської області з
плановими за 2011-2015 роки
Розглядаючи динаміку обсягів видатків зведеного бюджету Полтавської області можемо
спостерігати, що обсяг видатків в 2011р. сягав 1179,90 млн.грн., рівень виконання плану 99,59%. В
2013р. порівняно з 2012р. спостерігається збільшення видатків на 1603,9 млн.грн., план був
виконаний на 93,14%. Станом на 2014р. обсяг видатків склав 3546,50 млн.грн., рівень виконання
плану 94,41%. В наступному році план був виконаний на 94,67% , рівень обсягу видатків в 2015р.
становив 10986,00 млн.грн відповідно.
Проаналізуємо структуру видатків місцевих бюджетів Полтавської області (таблиця 1).
Таблиця 1
Структура видатків місцевих бюджетів Полтавської області
за 2011-2015 роки
(млн.грн.)
Показники

Темп приросту %

2011

2012

2013

2014

2015

6,9

7,1

7,7

7,2

497,5

7110,1

Освiта

403,2

462,7

462,7

450,3

2923

624,9

Охорона здоров'я,
Соцiальний захист
та забезпечення
Житлово-комунальне
господарство
Культура i мистецтво
Фiзична культура i спорт

420,7

490,1

653,6

679,9

2145

409,8

98,4

119,1

138,3

158,5

2831

2777,3

34,8
45,3
14,5

101,8
52,4
16

11,7
55,1
14,6

188,3
56,7
17,5

484,7
390,3
98,1

1292,8
761,6
576,6

Будiвництво
Охорона навколишнього
природного середовища

66,8

92,3

7,9

14,4

225,8

238

0,1

0,1

0,3

0,2

6,6

6500

Цiльовi фонди

2,1

17,5

15,6

8,3

79,7

3695,2

Разом видатів

1179,9

1409,1

3013,0

3546,5

10986

834,2

Державне управлiння

Розглядаючи структуру видатків місцевих бюджетів Полтавської області бачимо, що
протягом аналізованого періоду з 2011 по 2015р. витрати на державне управління збільшились на
7110,1%. Станом на 2011р. – 6,9 млн.грн. порівняно в 2015р. – 6,9 млн.грн.
Витрати на освіту в 2011 році склали 403,2 млн.грн. станом на 2015 рік сягали 2922,7 млн
.грн., прослідковуємо збільшення на 624,9% відповідно.
Видатки на охорону здоров‘я за аналізований період становили 409,8 %. Видатки на
соціальний захист и соціальне забезпечення зросли на 2777,3 % (2015- 2831,3млн.грн., в 2011 – 98,4
млн. грн.), на житлового- комунальне господарство в 2011 році видатки складали 34,8 млн, протягом
наступних років збільшувались, вже в 2015 становили 484,7млн.грн., 1292,8% відповідно.
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Видатки на культуру і мистецтво за 2011-2015рр. зросли 761,6% (45,3млн.грн та відповідно
390,3 млн.грн.) , на фізичну культуру і спорт протягом аналізованого періоду видатки збільшуюся в
2011 р сягали 14,5 млн.грн., станом на 2015р. 98,1 млн.грн.
Витрати на цільові фонди в порівнянні з 2012-2011рр. зросли на 15,4 млн.грн., 2014-2013рр
зменшились 7,3 млн.грн., станом на 2015р. різко зросли до 79,7 млн.грн., протягом аналізуючого
періоду збільшились на 3695,2%.
Таким чином, Серед видатків найбільшу частку займають видатки на сoціальний захист і
сoціальне забезпечення та oсвіту. Найменше фінансуються oхoрoна здoрoв‘я, oхoрoна навкoлишньoгo
середoвища.
Видаткoва частина місцевого бюджету є відoбраженням наслідків екoнoмічних і сoціальних
прoцесів , адже видатки місцевих бюджетів безпoсередньo пoв'язані з інтересами ширoких верств
населення й суттєвo впливають на загальний сoціальний стан у державі й насамперед на рівень
дoбрoбуту населення, oсвіченoсті, забезпеченoсті медичними пoслугами, а такoж пoслугами в галузі
культури, спoрту, сoціальнoї захищенoсті на випадoк не передбачуваних oбставин .
Одже, видатки місцевих бюджетів виступають важелем регулювання і стимулювання
рoзвитку різнoманітних сфер екoнoміки регіoну в теритoріальнo-галузевoму аспекті.
Список використаної літератури
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УДК 336.2
Мельникова Е.Н., Сороченко О.А., к.э.н., доцент
Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского», г.Мелеуз
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Согласно европейской хартии местного самоуправления автономия муниципальных
образований, обеспеченная государственной поддержкой и финансовой независимостью местных
органов управления, является важнейшим показателем демократизации общества. В современных
условиях глобальной нестабильности практически невозможно обеспечить абсолютную финансовую
самостоятельность и независимость муниципалитетов. Однако законодательство государства должно
предусматривать бюджетные и налоговые механизмы, направленные на приближение к
соответствующему состоянию большинства местных бюджетов.
Самостоятельность муниципального бюджета обеспечивается, в первую очередь, наличием
собственных источников доходов, достаточных для выполнения местными органами власти
возложенных на них функций. Доходные поступления бюджета становятся действительно
собственными для органов власти, отвечающих за составление и исполнение бюджета
муниципалитета, при соблюдении двух непременных условий. Во-первых, поступающие доходы
должны быть закреплены за местными бюджетами на постоянной основе. Во-вторых,
муниципальные органы управления должны иметь широкие полномочия по управлению такими
доходными источниками. При выполнении указанных условий соответствующие органы власти
получат возможность расширить налоговую базу территории, использовать реальные рычаги
стимулирования экономики муниципалитета, наиболее достоверно прогнозировать поступления
доходов на перспективу.
Исследование мировой практики показывает, что основным направлением обеспечения
долгосрочной самостоятельности бюджетов муниципальных образований должно стать замещение
финансовой помощи, выделяемой из вышестоящих бюджетов в виде различного рода трансфертов
для решения задач социально-экономического выравнивания территорий, налоговыми методами.
Значительный удельный вес межбюджетных трансфертов увеличивает зависимость муниципалитетов
от решений вышестоящих органов власти, снижая тем самым их самостоятельность и порождая
иждивенчество. Следовательно, разработка эффективного налогового механизма регулирования
бюджетной системы имеет важное значение для обеспечения финансовыми ресурсами социальноэкономических потребностей общества и территории.
В целях обеспечения финансовой самостоятельности муниципальных образований
необходимо пересмотреть распределение налоговых полномочий по введению налогов и сборов, а
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также установлению налоговых ставок между уровнями власти. Высокий уровень централизации
налогов и сборов, заключающейся в преобладании федеральных налогов и сборов, ведет к снижению
заинтересованности местных органов власти в увеличении налогового потенциала территории. В
результате подобной централизации муниципальные органы управления не имеют возможности
использовать налоговые механизмы для стимулирования и регулирования экономики
муниципального образования. Необходимо существенно расширить налоговые полномочия местных
органов власти как за счет сокращения полномочий вышестоящих органов в отношении местных
налогов, так и в результате расширения полномочий по федеральным налогам, которые определяют
доходную часть местных бюджетов.
Однако направления экономического развития страны могут не совпадать с потребностями
местных властей в решении локальных задач территории, что осложняет процесс обеспечения
объективного и эффективного распределения доходных поступлений между бюджетами разных
уровней. Кроме того, налоговый механизм должен обеспечивать выравнивание финансовой базы
различных образований в рамках федеративного государства, что вызывает необходимость
межрегиональной дифференциации в вопросах формирования налоговой базы. Для решения данной
задачи необходимо не только расширение числа местных налогов, но и закрепление на постоянной
основе за муниципальными бюджетами федеральных налогов и сборов, поступающих в
соответствующий бюджет.
При этом местные бюджеты должны пополняться доходными источниками, которые могли
бы обеспечить стабильное поступление средств и существенно укрепить собственную финансовую
базу. Доходы муниципальных образований, в первую очередь должны формироваться за счет налогов
на имущество и налогов, получаемых от деятельности субъектов малого предпринимательства. Это
связано с тем, что именно эти налоги определяют объем и структуру расходов местных бюджетов на
развитие и поддержание рынка недвижимости и малого бизнеса. Экономический эффект от действия
специальных налоговых режимов для субъектов малого и среднего бизнеса в настоящее время
практически равен нулю. Однако передача налоговых полномочий по соответствующему налогу
муниципальным органам управления позволит ускорить развитие данного сектора экономики,
поскольку на местном уровне имеется больше информации об условиях работы предприятий малого
бизнеса.
Таким образом, реализация мер по совершенствованию налогово-бюджетного механизма
позволит создать для органов муниципального управления стабильную финансовую базу для
наращивания налогового потенциала и роста финансовых поступлений, поскольку у них появится
заинтересованность в экономическом развитии своей территории, что позволит повысить
финансовую независимость местных бюджетов.
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Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
МЕХАНІЗМИ ПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО
КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Ринки капіталу різних країн функціонують за різними моделями, мають свої власні правила
роботи і систему органів управління, але організаційна побудова системи регулювання в переважній
більшості держав ґрунтується на концепції дворівневої системи органів регулювання. Перший рівень
становлять органи державного регулювання, другий рівень утворюють саморегулівні організації
(СРО), створені професійними учасниками ринку цінних паперів, до яких належать різного роду
союзи, асоціації, ліги професійних учасників, фондові біржі та організатори позабіржової торгівлі.
Розподіл функцій і повноважень між державними органами і саморегулівними організаціями
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зумовлений рівнем розвитку фінансового ринку, культурними та історичними традиціями кожної
країни, особливостями законодавства, яке в різних країнах відрізняється за ступенем жорсткості,
соціальною та правовою культурою суспільства, а також рівнем організації професійних об‘єднань
учасників фондового ринку, здатних взяти на себе значну частину роботи щодо регулювання
діяльності на ньому.
Український ринок капіталу є складною системою взаємовідносин між його учасниками,
органами регулювання й саморегулювання, що забезпечує торгівлю фінансовими інструментами,
засновану на нормативно-правових актах і звичаях ділового обороту. Найпоширенішою
регулятивною помилкою навіть на розвинених фінансових ринках є введення норм, що надмірно
збільшують ціну регулювання - витрати часу й коштів учасників ринку на виконання вимог
регуляторів: заповнення зайвих форм звітності, виконання яких-небудь надлишкових процедур тощо.
При цьому зменшується ліквідність ринку, оскільки зростає ціна кожної угоди, і частина угод стає
невигідною.
Найнебезпечніші щодо цього регулятивні дії органів державного управління, здійснювані в
напрямках протилежних самій природі фінансового ринку, як то: регулювання рівня цін розміщень і
угод; регулювання рівня комісій посередників; робота державних операторів на ринку корпоративних
цінних паперів; скасування результатів угод з фінансовими інструментами;регулювання
конкурентних відносин шляхом визначення «оптимального» числа професіоналів ринку, інвесторів,
емітентів.
Прояви цих тенденцій за роки існування ринку нагромадилися й в українській практиці
регулювання. У зв‘язку із цим, у першу чергу, необхідно внести корективи в діяльність державних
органів регулювання на ринку капіталу шляхом уточнення пріоритетів і визначення реально
затребуваних ринком функцій. Серед головних напрямів вдосконалення регулювання фінансового
ринку виділено такі: управління ліквідністю ринку капіталу; захист прав власності на фінансові
інструменти; розвиток інфраструктури ринку капіталу; організація системи моніторингу як
фінансового ринку, так і ринку капіталу як його головної складової; забезпечення транспарентності
діяльності його учасників.
Щодо напряму вдосконалення захисту прав інвесторів на фінансові інструменти, то він має
підвищувати надійність захисту прав власності. Необхідно сконцентрувати зусилля органів
державного регулювання на наступних напрямках діяльності: перехід до якісних критеріїв при
формулюванні вимог державного регулятора до діяльності інститутів ринку капіталу, який здійснює
облік прав власності на бездокументарні фінансові інструменти; застосування страхування
відповідальності й електронного документообігу в діяльності учасників ринку, що здійснюють облік
прав власності інвесторів на фінансові інструменти; захист інформації про права власності
сучасними правовими й технічними методами; створення взаємозалежних розподілених
інформаційних систем підтримки прав власності на цінні папери й інші фінансові інструменти.
Існує дві основні моделі організаційно-економічного механізму регулювання ринку капіталу:
по секторальному/інституціональному принципу, коли регулювання здійснюється різними органами
управління диференційовано по групах фінансових інститутів, або по функціональному/цільовому
принципу, при якому функції встановлення норм, напрямків розвитку ринку, контролю, нагляду й
захисту прав інвесторів здійснюються різними органами управління.
Більшість розвинених фінансових ринків у таких країнах, як Австралія, Великобританія,
Німеччина, Нідерланди, Японія, протягом останніх двадцяти років поступово перейшли до моделі
функціонального/цільового регулювання. В Україні регулювання фінансового ринку здійснюють
Національний банк України; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг. Така інституційна структура державного
регулювання ринку капіталу справляє негативний вплив на розвиток підконтрольних ринків, а в
деяких випадках обумовлює відмінність між розумінням форм, методів та інструментів державного
регулювання. З урахуванням завершення формування в Україні економічної потреби в розвиненому
фінансовому інструментарії, з одного боку, і створенням основних категорій учасників ринку й
обслуговуючої їх інфраструктури представляється необхідним зробити висновок про доцільність
поступового переходу національного ринку капіталу від інституціональної до функціональної моделі
організаційно-економічного механізму його регулювання.
Існуючі адміністративні бар‘єри ускладнюють діяльність облікових інститутів на
фінансовому ринку, створюючи неконкурентний ринок, що викликає цілий ряд питань, в тому числі,
про практичну доцільність існуючої регламентації кількісних параметрів підприємницької діяльності.
Очевидно, що укрупнення облікових інститутів на фінансовому ринку - у міру збільшення його
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масштабів, процес природний. Однак він повинен бути результатом ринкової конкуренції, а не
адміністративного натиску.
Таким чином, практичне впровадження запропонованих заходів щодо удосконалення
механізму державного регулювання фінансового ринку капіталу сприятиме розвитку та ефективності
функціонування учасників вітчизняного ринку капіталу. Як основу моніторингу нами пропонується
розглядати пруденційний нагляд за діяльністю професійних учасників ринку й інституціональних
інвесторів, а також контроль діяльності їх саморегульованих організацій. За своєю природою
пруденційний нагляд побудований на постійному порівнянні показників діяльності фінансового
інституту із встановленими нормативами, як функції управління, завданням якого, зокрема є
кількісна і якісна оцінка й облік результатів роботи організації.
Пруденційне регулювання діяльності депозитарних установ є складовою пруденційного
нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку. Для його удосконалення необхідно:
розробити уніфіковані правила обліку і регламентного забезпечення системи управління ризиками
депозитарної діяльності; посилювати контроль за дотриманням Центральним депозитарієм та
депозитарними установами пруденційних нормативів; використовувати сегреговані рахунки;
здійснювати дивідендні виплати за таким ланцюгом: емітент – Центральний депозитарій депозитарна установа – депонент [1, c. 101].
Пруденційний нагляд за діяльністю з управління активами є складовим компонентом
секторальної моделі пруденційного нагляду за фінансовою системою України та перебуває на етапі
зародження. Стан дотримання пруденційних правил і низька транспарентність компаній із управління
активами (КУА) свідчить про недостатню ефективність пруденційного нагляду за діяльністю
професійних учасників фондового ринку у зв‘язку з браком професійної підготовки та нестачі
практичного досвіду фахівців з питань управління активами [2, c. 62].
Основними діями в напрямку організації моніторингу ринку капіталу пропонується зробити:
прийняття нормативів пруденційного нагляду, диференційованих по групах фінансових інститутів
(оператори ринку, інфраструктурні організації, інституціональні інвестори тощо); консолідований
аналіз ринку та виявлення й корегування тенденцій у його розвитку; заохочення розвитку
рейтингових і аналітичних досліджень на основі відкритих баз даних.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВА
Значимость государственного бюджета весьма велика в управлении государством, так как
именно посредством республиканского бюджета формируются и распределяются финансы страны.
Бюджет обеспечивает выполнение государством своих функций. Грамотное распределение доходов,
планирование и исполнение бюджета являются неотъемлемой частью успеха Правительства в
обеспечении общественного благосостояния и поддержке и управлении экономикой. От эффективной
работы бюджетной системы зависят как результаты деятельности отраслей экономики, так и уровень
жизни населения.
Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь, государственный бюджет — это план
формирования и использования денежных средств для обеспечения реализации задач и функций
государства.
Актуальность данной темы обусловлена важной ролью государственного бюджета в
функционировании государства, так как он является неотъемлемой частью системы управления
страной и главным финансовым планом республики.
Являясь специфическим финансовым планом, бюджет принимает форму закона, который
обязателен для исполнения всеми субъектами хозяйствования и населением, а показатели закона о
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бюджете в количественном выражении показывают движение финансовых ресурсов, которые
перераспределяются посредством бюджета.
Бюджетные отношения функционируют в пределах бюджетного распределения и
осуществляются в рамках бюджетного процесса. Но, несмотря на это, бюджет играет очень важную
роль в государственном регулировании экономики, воздействуя на все стороны общественного
воспроизводства.
Бюджет состоит из двух частей — доходной и расходной. Через расходы государство
осуществляет свои функции, а для их покрытия государство должно иметь устойчивую базу — то
есть доходы, которые в основном формируются за счѐт налогов и сборов с физических и
юридических лиц.
Доходы бюджета могут быть налоговыми и неналоговыми. Из анализа структуры
государственных доходов сделан вывод, что наибольший удельный вес в общем объѐме доходов
занимают налоговые доходы. В 2011 году они составили 89,3% от всего объѐма, в 2012 — 90%, в
2013 — 84,3%, 84% в 2014 году, 81,8% в 2015. Неналоговые доходы составляли 10,7%, 10%, 15,7%,
11,8% и 12,3% в общем объѐме за период 2011-2015 годов соответственно. В 2015 году по сравнению
с 2011 годом налоговые доходы увеличились на 326,8%, что объясняется появлением новых налогов,
ростом старых, а также появлением новых налогоплательщиков. Неналоговые доходы увеличились с
2011 года по 2015 год на 437,7%. Такое увеличение поступлений объясняется ростом цен,
расширением производства, новыми торговыми партнѐрами, изменением курса иностранных валют.
Также отдельно выделяют безвозмездные поступления. В период с 2011 по 2015 год они
значительно выросли. В общем объѐме доходов они занимают очень малый процент. В 2011-2014
годах этот процент был около 0,0007-0,007%. В 2015 году этот показатель составил 4%.
Что касается динамики государственных расходов, то анализ показал, что с каждым годом
объѐм как планируемых, так и фактических доходов постепенно рос. Так, в 2015 году по сравнению с
2011 годом объѐм фактических доходов вырос на 208,7%, то есть почти в три раза. Это обусловлено
а) ростом потребностей государства; б) ростом цен; в) ростом курса иностранной валюты.
Расходы государственного бюджета финансируются из доходов и являются главным
инструментом, с помощью которого государство реализовывает свои функции. Из анализа структуры
государственных расходов следует, что самый большой объѐм расходов приходится на
общегосударственную деятельность — 40-50% от общего объѐма расходов каждый год. В 2015 году
по сравнению с 2011 объѐм расходов на общегосударственную деятельность стал больше на 260%.
На втором месте по объѐму расходов стоит национальная экономика — 14-18% от общего объѐма.
Рост этого вида расходов в период с 2011 по 2015 год составил 215%. Далее идут расходы на
социальную политику — 7-11%. В 2015 году по сравнению с 2011 расходы на социальную политику
увеличились на 227,6%. Меньше всего средств приходится на жилищно-коммунальное строительство
— в среднем 0,1% от общего объѐма расходов каждый год. На здравоохранение приходится 3-4% от
всего объѐма расходов, на образование — 4-5%, на национальную оборону также 4-5%, и на
судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности — 7-10% всех
расходов.
Объѐм государственных фактических расходов за пять лет вырос на 192,9%. Причиной тому
является изменение цен за этот период, изменение курса иностранных валют, а также рост
потребностей государства.
Из проведѐнного анализа видно, что планируемые расходы и доходы часто не совпадают с
фактическими доходами и расходами, что вызывает необходимость вносить поправки и план
бюджета в течение финансового года. Так, фактические доходы превысили планируемые в 2011 году
на 61,2%, а в 2012 году на 2,6% . В 2013 году фактически полученные доходы были меньше
запланированных на 13,8%, а в 2014 году фактические доходы оказались ниже запланированных на
0,3%. В 2015 году фактические доходы государственного бюджета снова превысили планируемый
объѐм на 6,7%. Превышение фактического объѐма доходов над плановым может объясняться тем, что
сложно предсказать точный объѐм доходов, который будет получен в будущем. Кроме того,
существуют неподвластные составителям бюджета факторы, которые влияют на доходы. Например,
безвозмездные поступления или даже налоги. Доходы от налогов могут оказаться выше вследствие
увеличения количества налогоплательщиков, которое не было учтено при составлении плана, или
оказаться ниже из-за недобросовестных плательщиков, которые не уплатят налоги в бюджет.
Плановые расходы также не совпадают с фактическими. В 2011 году отклонение
фактического показателя от планируемого составило 31,2%, в 2012 — 3,4%, в 2013 — -11,2%, в 2014
— -4,5%, а в 2015 — 7,9%. Как видно, имеет место несоответствие плановых расходов фактическим.
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Недостаток средств вызывает необходимость в течение финансового года вносить поправки в план
бюджета, а это является недостатком системы планирования. Однако кроме перерасхода средств
имеет место также экономия, но гораздо реже.
Кроме того, в системе планирования и исполнения государственного бюджета можно
выделить три главные проблемы: несовпадение фактических и плановых показателей доходов и
расходов бюджета, то есть недостатки в системе планирования бюджета; бюджетный дефицит,
необходимость поддержания его на экономически безопасном уровне; и несовершенство налоговой
системы, которое влечѐт за собой недополучение государством налоговых доходов.
Основными направлениями решения данных проблем являются улучшение налоговой
системы страны, подразумевающее выведение неэффективных и необоснованных налогов,
улучшение налогового администрирования и механизмов взаимодействия налоговых органов и
налогоплательщиков; совершенствование планирования бюджета, включающее в себя оптимизацию
структуры расходов, отказ от необоснованных расходов и неэффективных программ; усиление
контроля над исполнением бюджета.
Список использованных источников
1.
Законы Республики Беларусь о республиканском бюджете на очередной финансовый год и
постановления Совета Министров Республики Беларусь о мерах по их реализации [Электронный
ресурс]
/
Министерство
Финансов
Респ.
Беларусь.
—
Режим
доступа:
http://www.minfin.gov.by/ru/budgetary_policy/budgetary_legislation/da8d2db88c99a337.html. — Дата
доступа: 24.11.2016.
2.
Приоритет — бюджетная сбалансированность // ФИНАНСЫ УЧЁТ АУДИТ: Научнопрактический журнал, 2015 №3 с.8-11.
УДК 334.012
Павлова Л.Г.
Старший преподаватель кафедры «Экономика и право»
Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)» г.Мелеуз
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В
настоящее
время
в
Республике
Башкортостан
наблюдается
ухудшение
воспроизводственных возможностей у производителей, данный факт является значимой угрозой
продовольственной безопасности региона.
Программа поддержки малого бизнеса действует в различных регионах нашей страны. В
настоящее время существует несколько видов государственной поддержки малого бизнеса. Прежде
всего, любой начинающий предприниматель может получить грант или субсидию на развитие малого
бизнеса.
Еще одним направлением программы поддержки малого бизнеса является предоставление
крупных субсидий предприятиям, которые занимаются определенными видами деятельности.
Предоставление субсидий предпринимателям производится различными способами.
Субъектам малого предпринимательства, осуществляющим виды деятельности в
приоритетных отраслях, планирующим осуществление расходов на основные средства, может быть
предоставлен банковский льготный кредит для бизнеса по ставке рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации за счет средств Областного фонда. [1]
Для развития частного предпринимательства во многих регионах нашей страны также
создаются ассоциации помощи частному бизнесу, которые ориентированы на оказание
помощи начинающим частным предпринимателям. В Республике Башкортостан также существует
фонд поддержки малого предпринимательства.
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 апреля 2013 года № 128
утверждены изменения, внесенные в долгосрочную целевую программу «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы.
Долгосрочной программой определены стратегические направления развития малого и среднего
предпринимательства в республике на шестилетний период. Основной ее целью является создание
условий для развития малого и среднего бизнеса в Башкортостане на основе формирования
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эффективных механизмов его поддержки, а также повышение вклада малого и среднего
предпринимательства в решение экономических и социальных задач Республики Башкортостан. [2]
Также продолжится курс на смещение акцента финансовой поддержки малого бизнеса на
муниципальный уровень. Субсидии для поддержки муниципальных программ в 2015 году были
предоставлены по четырем направлениям: субсидирование части лизинговых платежей,
субсидирование на начальной стадии становления бизнеса (старт-ап), гранты начинающим
предпринимателям на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования и
организация краткосрочных образовательных курсов для субъектов малого бизнеса.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
У сучасній ринковій економіці управління фінансовими результатами підприємства є одним з
ключових напрямків його діяльності, оскільки дозволяє оцінити фінансовий стан підприємства. Тому
основним пріоритетом управління фінансовими результатами є завчасне знаходження і усунення
проблем в операційній, фінансовій та інвестиційній діяльності підприємства, а також знаходження
можливостей для підвищення рівня фінансової стійкості підприємства.
Аналіз фінансових результатів є необхідною умовою ефективного управління формуванням,
розміщенням та використанням ресурсів підприємства. Фінансовий стан характеризується
величиною, складом і структурою активів, власного капіталу і зобов'язань, відповідні співвідношення
яких обумовлюють фінансову стійкість, платоспроможність і ефективність використання
економічного потенціалу підприємства.
Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його
матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Вся діяльність підприємства
спрямована на те, щоб забезпечити зростання прибутку або хоча б стабілізацію його на певному
рівні.
Залежно від формування та розподілу виокремлюють кілька видів прибутку. Перш за все
розрізняють загальний прибуток і прибуток після оподаткування. Загальний прибуток - це весь
прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до оподаткування та розподілу. Такий
прибуток також називають балансовим. Прибуток після оподаткування – це прибуток який реально
надходить в розпорядження підприємства, і має поширене в літературі і практиці назву - чистий
прибуток.
Для управління фінансовими результатами в світовій практиці прийнято використовувати
п'ять основних видів стратегій, що мають внутрішню і зовнішню спрямованість, (показано на рис. 1).
При цьому стратегія управління фінансовими результатами призначена для: збалансування
фінансових ресурсів; визначення оптимальної ціни позикового капіталу; перерозподілу фінансових
ресурсів між різними напрямками діяльності підприємства. Однак, необхідність балансування джерел
фінансування є важливим і складним завданням. Причиною цього є відхилення від оптимальної
пропорції в більшу або меншу сторону одночасно збільшується як ризик, так і потенційний прибуток.
Ефективне управління фінансовими ресурсами дозволяє підприємству покращувати
абсолютні та відносні показники ефективності діяльності [2, 3]. Прибуток є головним джерелом
фінансування підприємства, так і джерелом доходів бюджетів різних рівнів. Основні етапи
формування, розподілу і використання прибутку представлені на рис. 2.
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Характеристика основних стратегій
Використання власних коштів підприємства для розширення сегмента ринку.
Використовується, як правило, середніми та великими вузькоспеціалізованими
фірмами, які працюють на сформованих раніше ринках. В цілому малоприбуткова,
але надійна в довгостроковому періоді.
Використання всіх можливих джерел фінансування для створення і реалізації
перспективних інновацій малих і середніх підприємств, які працюють в галузях
вимагають високотехнологічне виробництво. Така стратегія ризикована, але
високорентабельна.
Об'єднання фінансових ресурсів великих і середніх підприємств разом для здійснення
більш об'ємних проектів яких одне підприємство не має можливості підтримувати.
Залучення фінансових ресурсів великих фірм - споживачів продукції для вертикальної
інтеграції з ними.
Взаємне фінансування (підрозділи, що генерують фінансові кошти, діляться з тими, у
кого їх не вистачає).
Рис. 1 Стратегії управління фінансовими результатами

Етапи управління
1 етап

Аналіз прибутку (збитку) за бухгалтерії, його склад і динаміка

2 етап

Проведення факторного аналізу прибутку (збитку) від продажу

3 етап

Виявлення причин відхилення показників у порівнянні з

4 етап

попередніми періодами
Аналіз чистого прибутку (збитку) та вплив податкових виплат,

5 етап

штрафних санкцій на фінансовий результат
Розподіл прибутку на капіталізацію і споживання

6 етап

Аналіз і оцінка використання прибутку на капіталізацію і

7 етап

споживання
Розробка та написання фінансового плану
Рис. 2. Етапи управління прибутком підприємства

Аналіз управління фінансовими результатами підприємства показав, що часто причиною
неефективного управління фінансовими результатами підприємств є використання типових для
світової економіки методів управління, які не адаптованих під національні особливості. Також
значний деструктивний вплив мають наступні процеси: інформаційна закритість і непрозорість
діяльності, конфлікти інтересів між зацікавленими сторонами.
Тому, підприємствам необхідно застосовувати ряд заходів для стабільної роботи і
максимізації прибутку:
- Постійне прогнозування обсягу прибутку на майбутні періоди з обліків зміни як внутрішніх,
так і зовнішніх чинників впливу;
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- Підвищення кваліфікації персоналу, зайнятого управлінням фінансовими результатами
підприємства;
- Врахування можливого
збільшення
податкового
навантаження при збільшенні
прибутку.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Национальная налоговая система была введена в Казахстане в начале 90-х годов.
Необходимость быстрого и коренного изменения действовавшей системы была обусловлена
изменением экономической политики, формированием рыночных отношений в казахстанской
экономике.
За 1991-2008 годы в политике, экономике, социальной сфере Казахстана произошли
огромные качественные изменения, в связи с чем в 2009 г. в стране веден в действие новый
Налоговый кодекс.
В настоящее время самым крупным недостатком современной налоговой системы является
чрезмерное преобладание в ней фискальной направленности, в связи с чем в начале 2017 г.
предполагается очередное реформирование налогового законодательства.
Целью экономических реформ должно стать не разрушение экономики, а процесс созидания,
наращивание национального богатства Казахстана, повышение благосостояния основной массы ее
граждан.
В последние годы активно обсуждался вопрос о введении налога на роскошь. Еще в 2008 году
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Правительству разработать новый Налоговый
кодекс, в котором предлагалось снизить нагрузку на несырьевой сектор и ввести налог на роскошь.
Если подсчитать состояние только пятидесяти самых богатых казахстанцев ($24 млрд.) в 2013
году, то получится, что их совокупные доходы составляют две трети республиканского бюджета. И
если в Казахстане когда-нибудь и введут налог на роскошь, хотя бы такой мягкий, как в Индии, - в
1%, - то только ограниченный отечественный «список Forbes» пополнит государственную казну на
$240 млн. [1].
Однако следует отметить, что в данном случае необходимо произвести колоссальный объем
предварительной работы, в частности, по определению перечня предметов, различных активов и
объектов роскоши, необходимо произвести значительный объем работы по созданию единого
республиканского информационного банка данных по регистрации материальных, а также
нематериальных активов. Опять же предварительно следует осуществить массовое декларирование
доходов, объектов движимого и недвижимого имущества, а впоследствии и расходов не только
предпринимателей и государственных служащих, но и остальных категорий населения.
Немаловажным аспектом является изучение зарубежного опыта налогообложения в данной
области. Например, во Франции налог на богатство считается одним из самых совершенных в мире.
На имущество, стоимость которого превышает 1,3 млн. евро, государственной казне богачи должны
ежегодно оплачивать от 0,55 до 1,8% своих доходов. Резиденты страны платят за недвижимость,
дорогие авто, акции, счета в банках, предметы роскоши, находящиеся как во Франции, так и за еѐ
пределами. В Великобритании собственники недвижимости стоимостью более миллиона фунтов
ежегодно отдают государству 5%. В Испании налогом в 0,2-2,5% облагается имущество от 700 тысяч
евро [2].
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Кроме того следует отметить, что налог на роскошь просто ввести, но не так-то просто будет
собрать. Это же налог для богатых и влиятельных людей. Они могут себе позволить дорогих
адвокатов, они способны придумать схемы ухода от уплаты, включая и активное воздействие на
законодателя.
Поэтому на первоначальном этапе вместо налога на роскошь можно использовать уже
действующие налоговые механизмы. У нас же есть индивидуальный подоходный налог,
транспортный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог и др. Что касается
выравнивания минимальных и максимальных размеров трудовых доходов, то в настоящее время
настоятельно необходимым является введение прогрессивной шкалы ставки налогообложения
индивидуального подходного налога, имевшей место в 90-х годах, вместо существующей в
настоящее время единой ставки в 10%.
В 2014-2016 годах в Казахстане средний размер заработной платы находится в пределах 125140 тыс. тенге (370-420 $ США), однако большинство категорий трудоспособного населения с
высшим профессиональным образованием (врачи, преподаватели средней и средне-специальной
школы, педагоги высшей школы, даже включая кандидатов наук и др.) получают заработную плату,
не превышающую, как правило, 80-90 тыс. тенге. Основная же масса трудоспособных граждан
довольствуется доходами в пределах 40-60 тыс. тенге. Отсюда закономерно возникает вопрос, откуда
же выведена статистическая цифра в размере 135 тыс. тенге? Множество ответов находится даже в
официально отражаемых данных сетей Интернета и других средств массовой информации о
заработках чиновников (месячные оклады в 250-800 тыс. тенге и более в зависимости от ранга);
руководства корпораций и холдингов, внебюджетных фондов и их структурных подразделений
(месячные оклады в 250-1500 тыс. тенге и более) и т.д.
В целях сокращения роста часто завышаемой заработной платы вышеназванных категорий
лиц и хоты бы минимального выравнивая заработной платы в зависимости от вложенного труда нам
представляется целесообразным введение прогрессивной ставки обложения индивидуальным
подоходным налогом в пределах от 1 до 25-30% от налогооблагаемой базы.
С 1 января 2014 г. законодатель увеличил налоговое бремя для легковых автомобилей с
объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или
собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию
Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года, исчисление налога производится по следующим
ставкам, установленным в месячных расчетных показателях [3]:
Объект налогообложения

Налоговая ставка (месячный
расчетный показатель)

Легковые автомобили с объемом двигателя (куб. см):
свыше 3 000 до 3 200 включительно
свыше 3 200 до 3 500 включительно
свыше 3 500 до 4 000 включительно
свыше 4 000 до 5 000 включительно
свыше 5 000

35
46
66
130
200

Нам представляется целесообразным, что аналогично следует поступить и в отношении
катеров, судов, яхт, летательных аппаратов и др.
В современных условиях также в значительной степени следует увеличить ставку налога на
имущество физических лиц начиная со стоимости объектов налогообложения с 20-25 млн. тенге (6075 тыс. $).
Однако в данном случае необходимо четко регламентировать льготы по налогообложению, а
вернее всего полностью исключить их, чтобы, например, субъект не смог оформить элитный особняк,
яхту, дорогую и мощную иномарку и др. на инвалида первой группы за «вознаграждение» или иного
льготника.
В статье рассмотрена лишь часть проблем реформирования налоговой системы Казахстана с
точки зрения повышения ее эффективности, но это, на наш взгляд, позволит в той или иной степени
повлиять на состояние государственного бюджета и благосостояние основной массы граждан
Казахстана, а также использовать отдельные ее положения и в других странах.
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РОЛЬ БАЛАНСА ФИНАНСОВ СУБЪЕКТА В КОМПЛЕСНОЙ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ РЕГИОНА
Главным условием реализации финансовой политики экономического роста является наличие
достаточных финансовых ресурсов для осуществления функций управления, относящихся к
компетенции региональных органов власти. Наличие финансовых ресурсов в регионе в достаточном
объеме все в большей мере становится результатом управления региональным процессом
экономического развития, гарантирующим выполнение государственными органами своих функций
по обеспечению последовательного повышения уровня и качества жизни населения.
Для поддержания стабильности хозяйства территории, предотвращения кризисных ситуаций,
обеспечения пропорциональности и сбалансированности функционирования различных отраслей
экономики большое значение имеет порядок формирования финансового потенциала в регионе и
контроль за его использованием.
Финансовые ресурсы региона состоят из средств, находящихся в распоряжении государства и
субъектов местного самоуправления.
Одним из важнейших параметров экономического и социального развития регионов является
наличие в обороте достаточного объема финансовых ресурсов. Важнейшим финансовым документом,
отражающим и определяющим концепцию финансово-экономического развития региона, является
сводный баланс финансовых ресурсов, в котором находят отражение все финансовые средства и
направления их использования. Таким образом, в данном документе отражается активная часть
финансового потенциала региона, т.е. непосредственно задействованная в развитии конкретного
субъекта государства.
Баланс финансовых ресурсов региона служит средством системного отображения
региональных финансов и их взаимосвязи с финансами государства. В условиях ограниченности
финансовых ресурсов балансирование доходов и расходов показывает дефицит ресурсов, тем самым
определяется необходимость поиска источников финансирования дефицита, целью которого является
достижение материально-финансовой сбалансированности воспроизводства и обеспечение
финансирования всех мероприятий по комплексному развитию хозяйства и социальной сферы с
учетом имеющихся ресурсов.
Региональный сводный финансовый баланс является важнейшим балансовым построением,
характеризующим финансовые и организационные возможности региона, адекватно отражающим
обеспеченность процесса регионального развития необходимыми для этого финансовыми ресурсами.
Он отражает всю совокупность финансовых ресурсов, мобилизуемых в данном регионе, а также
направления их использования. На основе его данных можно получить полное представление о
совокупности финансовых ресурсов, финансовых связях и взаимоотношениях на данной территории.
Его наличие позволяет найти оптимальный вариант развития финансовых отношений в региональном
аспекте, выявить имеющиеся в экономике субъекта Казахстана внутренние резервы, шире
использовать финансовые стимулы производства, обеспечить тесную увязку показателей плана
социально-экономического развития с финансовыми показателями.
Особое значение имеет связь сводного финансового баланса государства с бюджетом региона,
ибо баланс создает основу бюджетного планирования, увязывает бюджет с общей величиной
финансовых ресурсов, ВВП территории. Дефицит регионального баланса финансовых ресурсов
находит свое отражение в бюджете территории, источники покрытия которого заложены в балансе
финансовых ресурсов. На основе последнего определяется доля финансовых средств,
централизуемых в республиканском и местных бюджетах, которые выступают одним из основных
экономических регуляторов территориального развития.
На объем и структуру финансового потенциала региона влияет множество факторов:
региональный уровень развития производства и темпы его роста; территориальная структура
производства, характеризующаяся преобладанием индустриальных или аграрно-сырьевых отраслей;
инвестиционная политика и политика в области распределения национального дохода; развитость
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финансово-кредитной системы и др. Составление баланса финансовых ресурсов на уровне субъекта
государства дает возможность точнее определять как общий объем ресурсов региона, так и ту часть,
которая остается в его распоряжении, позволяет концентрировать ресурсы на наиболее важных
направлениях развития инфраструктуры территории, изыскивать дополнительные резервы
финансирования мероприятий, предусмотренных программами их комплексного развития,
осуществлять более жесткий контроль за мобилизацией и использованием средств, решать другие
задачи по социально-экономическому развитию регионов.
Составление достоверного сводного финансового баланса региона позволит достигнуть
единство в экономическом и социальном развитии территории; точнее определить объемы
финансовых ресурсов, имеющихся в регионе и необходимых для выполнения мероприятий,
предусмотренных территориальными программами; сбалансировать материальные и финансовые
ресурсы, используемые в регионе; повысить качество бюджетного планирования; концентрировать
финансовые ресурсы на наиболее важных в каждый конкретный период направлениях
экономического и социального развития территории; изыскать внутрирегиональные резервы для
финансирования мероприятий, намеченных территориальными программами; наиболее эффективно
использовать финансовые средства, выделяемые государством для развития социальной и
производственной инфраструктуры в регионе; осуществлять действенный контроль за мобилизацией
и использованием финансовых ресурсов.
Таким образом, сводный финансовый баланс региона представляет собой роспись всех
имеющихся в распоряжении региональных органов власти средств для финансирования возложенных
расходов, т.е. это активная часть финансового потенциала региона, которая непосредственно
используется в региональном государственном хозяйстве. Финансовый же потенциал региона - это
общая сумма финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении региональных органов власти и
управления и которые объективно могут быть использованы ими для выполнения возложенных на
них функций.
Определяющее влияние на укрепление финансового потенциала региона оказывает система
полномочий данного уровня управления, поскольку без четкого их разделения невозможно достичь
эффективного управления региональными финансами из-за отсутствия ответственности за его
результаты. В этой связи необходимо: четкое разграничение полномочий между уровнями
государственной власти; региональные власти должны обладать в пределах своих территорий и
полномочий достаточной степенью автономии в проведении финансово-экономической политики;
государственный центр должен иметь эффективные полномочия по обеспечению единого
экономического и правового пространства, поддержанию мобильности факторов производства.
Для рационального и эффективного распределения расходных функций предлагается
учитывать принципы, которые необходимо закрепить законодательно: принцип целесообразности,
территориального соответствия, масштабности целей, соразмерности поставленных целей.
Комплексная оценка финансовых ресурсов региона предполагает разработку и анализ сводного
баланса финансовых ресурсов субъекта Республики Казахстан, с помощью которого определяется
следующие параметры: роль собственных финансовообразующих источников в формировании
финансового потенциала территории; структура финансовых ресурсов и распределения средств
между хозяйствующими субъектами; роль населения в формировании финансовой базы региона;
степень привлечения ресурсов финансового рынка для расширения финансовой базы региона;
способность региона к обеспечению финансовой самодостаточности.
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ІНФОРМАЦІЙНА АСИМЕТРІЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В сучасних умовах глобалізації та збільшенні інформаційних потоків, проблема забезпечення
діяльності всіх учасників банківського сектору на принципах транспарентності в контексті
інформаційної асиметрії стає дедалі актуальною. Всім відома фраза «хто володіє інформацією – той
володіє світом» в сучасних умовах є життєвою необхідністю, а особливо, в період дестабілізаційних
процесів та проявів кризових явищ, адже «освідомлений значить озброєний», а отже – може вірно і
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адекватно оцінювати ситуацію та свої можливості. Фундаментальні дослідження інформаційної
асиметрії в фінансово-економічних відносинах досліджено провідними зарубіжними вченими,
такими як Дж. Акерлоф, Дж. Стігліц, М. Спенс, Ж. Тироль та вітчизняними авторами: Ю.
Раделицький [4], О. Пластун [3] та ін., однак питання особливостей прояву і заходів щодо зменшення
та уникнення інформаційної асиметрії як одного з факторів підвищення фінансової стійкості
банківської системи України приділено недостатньо уваги.
Інформаційна асиметрія – ситуація, коли одна iз сторін банківської системи має менший обсяг
необхідної інформації для прийняття оптимального рішення, ніж iншa.
Виділяють 3 основні причини виникнення інформаційної асиметрії:
1) у випадку недостовірної інформації її перевірка потребує додаткових витрат, тому суб‘єкт
не обов‘язково намагається дістати достовірну інформацію;
2) значна кількість інформації не завжди дозволяє проводити її збір і накопичення через
недостатність засобів, ресурсів, окрім того, суб‘єкт може прийняти невірне рішення і зібрати
нерелевантну інформацію;
3) всі суб‘єкти банківської системи не здатні в однаковій мірі обирати, аналізувати і
накопичувати інформацію [5].
Можна виділити дві основні специфічні ознаки інформаційної асиметрії на ринку банківських
послуг:
1) інформаційна асиметрія найчастіше має двосторонній характер: банк і зацікавлені особи
часто не володіють інформацією один про одного;
2) значно вищий рівень ризику безвідповідальності агента – недобросовісної поведінки, яка
полягає в спотворенні інформації і характеризується прагненням отримати додаткову вигоду за
наявності асиметрії інформації [1].
Існування інформаційної асиметрії може привести до зниження фінансової стійкості
банківських установ, що може проявитися в таких негативних наслідках: недосягнення запланованих
фінансово-економічних показників діяльності; зменшення конкурентної позиції; скорочення ринкової
частки; неможливість адекватно оцінювати ситуацію та протистояти загрозам, пов‘язаним із
операційною, інвестиційною, фінансовою діяльністю та надзвичайними подіями; зростання частки
інсайдерських операцій на фондовому ринку і відповідно інвестиційних ризиків; зростання витрат на
зменшення рівня асиметричності [2].
З огляду на вказані проблеми, пропонуються такі заходи для уникнення інформаційної
асиметрії в банківському секторі:
1) розробка/коригування законодавчо-правових основ банківської діяльності з метою
уникнення подвійного трактування;
2) підвищення вимог прозорості укладання договорів співпраці, ведення фінансової
звітності; посилення контрольної функції НБУ за діяльністю банків з метою забезпечення проведення
чесної роботи банківських установ;
3) підвищення рівня ефективності CRM-систем банкінгу для налагодження та підтримки
діалогу «банк-клієнт»;
4) розроблення, затвердження та реалізація загальнонаціональної програми фінансової
грамотності населення для підвищення рівня освіченості споживачів фінансово-економічних послуг,
зокрема, банківських.
Отже, за наявності неповної інформації в банківській системі, аналіз ризиків не може дати
адекватну оцінку її діяльності, оскільки невизначеність в основному виникає через неповну
інформацію, в той час як якість аналізу ризиків залежить від фактичного змісту. Таким чином,
інформаційна асиметрія не дає визначити реальний стан банківської системи, а отже - негативно
впливає на рівень фінансової стійкості, яскравим підтвердженням є недавній випадок з банком
«Михайлівським» та його вкладниками. Та перш за все, саме законодавчо-нормативна база кожної
країни має гарантувати наявність ефективної системи захисту прав всіх сторін контрактів, задля
уникнення інформаційної асиметрії, яка надалі може стати підґрунтям до погіршення фінансової
стійкості як окремого банку так і всієї банківської сфери.
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС: СУЩНОСТЬ, ФОРМИРОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Международные валютные отношения – совокупность общественных отношений,
складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве обслуживающих взаимный
обмен результатами деятельности национальных хозяйств. Отдельные элементы валютных
отношений появились еще в античном мире – Древней Греции и Древнем Риме – в виде вексельного
и меняльного дела. Следующим этапом их развития явились средневековые «вексельные ярмарки» в
Лионе, Антверпене и других торговых центрах Западной Европы, где производились по переводным
векселям (траттам). В эпоху феодализма и становления капиталистического способа производства
стала развиваться система международных расчетов через банки.
Международные валютные отношения постепенно приобрели определенные формы
организации на основе интернационализации хозяйственных связей. Валютная система-форма
организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством
или межгосударственными соглашениями. Различаются национальная, мировая, международная
(региональная) валютные системы.
Исторически первыми возникли национальные валютные системы, закрепленные
национальным законодательством с учетом норм международного права. Национальная валютная
система является составной частью денежной системы страны, хотя она относительно
самостоятельна и выходит за национальные границы. Ее особенности определяются степенью
развития и состоянием экономики и внешнеэкономических связей страны.
Национальная валютная система неразрывно связана с мировой валютной системой, то есть
формой организации мировых валютных отношений, закрепленной межгосударственными
соглашениями. Мировая валютная система сложилась к середине XIX в. Характер функционирования
и стабильность мировой валютной системы зависят от степени соответствия ее принципов структуре
мирового хозяйства.
Международные экономические операции связаны с обменом национальных валют. Этот
обмен происходит по определенному соотношению. Соотношение между денежными единицами
разных стран, т.е. цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой
страны (или в международной денежной единице), называется валютным курсом.
Валютный курс – это не технический коэффициент пересчета, а «цена» денежной единицы
данной страны, выраженная в иностранной валюте или международных валютных единицах.
Различают фиксированный, «плавающий» курсы валют и их варианты, объединяющие в
различных комбинациях отдельные элементы фиксированного и «плавающего» курсов [2].
Валютная корзина - метод измерения средневзвешенного курса одной валюты по отношению
к определенному набору других валют [3, c.457].
Проведя анализ валютной системы Республики, можно сделать следующие выводы.
1. Ключевым ориентиром курсовой политики в Республике Беларусь должен являться уровень
относительной эффективности экономики, измеряемый величиной ВВП на душу населения по
паритету покупательной способности.
2. Существенное влияние на динамику обменного курса белорусского рубля оказывает
уровень относительных цен в Российской Федерации.
3. Государственное регулирование экономики может вести к отрыву текущих уровней
обменного курса от фундаментально равновесных значений.

158

4. При оценке последствий отклонений уровня относительных цен от равновесных значений
необходимо учитывать не только относительный уровень отклонений, но и их значения в
абсолютном выражении. Чем ниже исходный уровень относительных цен в экономике, тем выше
допустимый для нее процент отклонений без формирования устойчивых негативных тенденций.
5. В настоящее время в экономике имеют место тенденции, которые потенциально могут
привести к обострению ситуации на валютном рынке в среднесрочном периоде.
5.1. Основной уязвимой точкой национальной экономики является крайне слабое финансовое
состояние предприятий на фоне высокой степени изношенности основных фондов и низкого уровня
инвестиций.
5.2. К отдельным всплескам нестабильности может приводить реализуемая политика доходов.
Несоответствие темпов роста отечественного товарного предложения растущим доходам населения
стимулирует импорт и порождает проблему приложения свободных ресурсов населения.
5.3. Накопленный уровень рублевых сбережений населения и нерезидентов значительно
превышает величину чистых иностранных активов Национального банка. Изменение настроений
владельцев данных активов также способно генерировать нестабильность на рынке. Проблема
усугубляется тем, что данные привлеченные средства используются неэффективно вследствие низкой
рентабельности производственного сектора. Существующая разница в процентных ставках по
инструментам в рублях и темпах девальвации официального курса, усугубляя проблемы
производственной сферы и банков, не может сохраняться постоянно [1].
Жизненно необходимая в настоящее время активизация инвестиционной активности не
должна стать стимулом для возобновления инфляционных процессов. Эмиссия денежных средств и
повышение уровня монетизации национальной экономики, необходимые для нарастания инвестиций
государственного и частного секторов, объективно требуют повышения спроса на деньги со стороны
национальной экономики. При этом, учитывая плачевное финансовое состояние реального сектора и
проблемы банковского, первоочередной задачей является привлечение в экономику средств
населения.
Мировой опыт показывает, что механизмом их привлечения являются отнюдь не высокий
уровень процентных ставок, который, наоборот, оказывает депрессивное воздействие на инвестиции.
Привлечение сбережений населения и неинфляционное повышение уровня монетизации экономики
должны происходить за счет расширения сфер приложения инвестиций, включения в хозяйственный
оборот нетрадиционных для белорусской экономики товаров, либерализации условий проведения и
стимулирования производственной предпринимательской деятельности. Затягивание активизации
данных процессов чревато долгосрочным сохранением низкого благосостояния всей страны.
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Все виды человеческой деятельности и вся жизнь в обществе сопряжена с риском потерять
жизнь, здоровье и имущество, вследствие изменения рыночной конъюнктуры могут не оправдаться
расчеты прибыли. Причем время и масштабы подобных событий заранее не могут быть оценены. Они
определяются широким набором случайных факторов.
Актуальность страхования жизни на сегодняшний день осознаѐт всѐ большее и большее
количество граждан. Это в принципе естественно. Все мы хотим быть уверены, что в случае если с
нами что случится, о наших близких позаботятся. Страхование жизни является самой молодой
отраслью личного страхования. Поэтому так необходимо изучение этой темы, развитие нормативной
базы, обеспечение прозрачности страхования [1].
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Во многих развитых странах страхование жизни – это неотъемлемая часть социальноэкономической составляющей жизни человека [2].
В Республике Беларусь страхование жизни не получило столь широкого распространения, как
за рубежом. На данном этапе развития рынок страхования требует постепенного роста
востребованности и доверия среди населения, а также поддержки со стороны государства.
Необходимо внедрение более эффективных и привлекательных продуктов. В связи с этим существует
необходимость развития данного сегмента страхования в нашей стране. Данная проблема и
определяет актуальность темы.
К страхованию жизни относятся такие виды: страхование на дожитие, страхование на случай
смерти;
страхование жизни рисковое (например,
на случай смерти и утраты
трудоспособности);страхование жизни с понижающимся взносом; страхование детей; страхование до
определенного срока (страхование образования, стипендия, средств на обзаведение домашним
хозяйством и т.п.);страхование жизни с понижающейся страховой суммой, когда страхователем
является лицо, взявшее кредит или оформившее покупку в кредит; страхование жизни смешанное;
страхование вкладов и д.р [3].
Страховой сектор Республики Беларусь представлен 24 страховыми организациями:
19страховых организаций, осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни,4 организации
работающие в сегменте страхования жизни, а также одна специализированная перестраховочная
организация.
В 2014 г. страховыми организациями, занятыми в сегменте страхования жизни, было
получено 471,0 млрд руб. страховых взносов по прямому страхованию и сострахованию, что на 27%
больше аналогичного показателя в 2013г.Доля страхования жизни в ВВП составляет 0,06%, что
является очень низким показателем в сравнении как с развивающимися странами, так и с развитыми
(показатель для европейских стран – 52%, Польша – 2,3%, Россия – 0,1%, Украина – 0,1%).
На рынке страхования жизни представлено 4 страховые организации –1 государственная и 3
частные. Лидером на рынке является государственная страховая организация РДУС «Стравита» с
долей рынка74,8% (+3,5 п.п. по сравнению с 2013 годом.)
Таблица 1 – Крупнейшие игроки на рынке страхования жизни, 2014г.
№
1
2
3
4

Прибыль(убыток),
млрд руб.

Страховая организация
РДУСП «Стравита»
ОАСО«Пенсионные гарантии»
УСП «Седьмая линия»
ОАСО «МЕГА ПОЛИС»
Примечание – Источник: [4]

155,9
52,1
0,7
9,2

Доля на рынке
страхования жизни
74,8%
19,3%
5,0%
0,9%

Исходя из данных таблицы такая страховая организация как РДУСП «Стравита» является
лидером на рынке страхования жизни. Прибыль (убыток) данной организации составляет 155,9 млрд
руб., а доля на рынке страхования жизни 74,8%. Также мы видим, что УСП «Седьмая линия» имеет
самую низкую прибыль (убыток) и равна она 0,7 млрд руб., а что касается доли на рынке страхования
жизни, то наименьший показатель имеет ОАСО «МЕГА ПОЛИС» и равен он 0,9%.
В сегменте страхования жизни доля единственной государственной компании составляет
75%, на долю трех частных компаний приходится оставшиеся 25%.
Если предположить, что мировой опыт для нашей страны является основным ориентиром, то
Беларусь рано или поздно придет к тому, что именно долгосрочные накопительные виды
страхования, к которым относятся добровольное страхование жизни, будет занимать значительную
долю национального страхового рынка.
Однако в настоящее время дела обстоят далеко не так. Это обусловлено множеством
взаимосвязанных проблем, вызванных объективными причинами и субъективными обстоятельствами, которые сдерживают развитие данного сегмента. К ним относятся:
невысокий уровень доходов значительной части населения;
отсутствие у страховых компаний многолетнего позитивного опыта и устоявшихся
традиций по данному виду страхования;
недоверие населения к финансовым институтам вообще и, в частности, к компаниям по
страхованию жизни;
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малая степень развития страхового рынка;
жесткая финансовая и налоговая политика государственных органов по вопросам
страхования;
постоянное изменение положений законодательства о страховании и др.
Наиболее актуальные перспективные направления развития информационных технологий,
как в страховой сфере, так и затрагивая страхование жизни на сегодняшний день включают:
создание единой базы страхователей. Сложности внедрения единой базы
страхователей
включают
вероятность
переманивания
клиентов
недобросовестными
страхователями и в связи с этим нежелание страховых организаций делиться конфиденциальной
информацией;
развитие законодательной базы для внедрения механизма электронной цифровой
подписи в страховой сфере и электронного страхового полиса для заключения договоров в режиме
онлайн;
обеспечение возможностей освоения ИТ-решений одновременно всеми пользующимися
механизмом электронного полиса сторонами, независимо от формы собственности (например,
при проверке подлинности электронного страхового полиса в ГАИ или медицинскими
учреждениями);
гармонизация белорусского законодательства с законодательством стран-участниц
Единого экономического пространства [5].
Таким образом, мероприятия по развитию страхования жизни в Республике Беларусь,
главным образом, должны осуществляться при помощи государства посредством создания
оптимальной законодательной базы в области страхования. Также необходимыми условиями
развития страхования жизни являются повышение страховой культуры населения, рост уровня
квалификации страховых работников, создание оптимальных условий для страхования жизни.
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК АКЦИЙ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ
Рынок акций нефтяных и энергетических компаний в России всегда вызывает большой
интерес у инвесторов, т.к. данные компании являются наиболее ликвидными и финансово
устойчивыми, но одновременно именно этот рынок подвержен влиянию большого количества
рисков, которые могут быть связаны как с политической ситуацией, так и с экономической. Кроме
этого состояние курсовой стоимости акций нефтяных компаний в настоящее время задаѐт тон для
работы всей биржевой системы России, т.к. большинство компаний, относящихся к «голубым
фишкам» являются представителями этого сектора.
Развитие рынка акций нефтяных компаний связано как с изменением стоимости полезных
ископаемых на международных рынках, так и с открытием и разработкой новых месторождений.
Очевидно, что в случае необходимости привлечения денежных средств для разработки нового
месторождения нефти или строительства транспортной инфраструктуры, нефтедобывающие
компании вынуждены привлекать денежные средства инвесторов.
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Россия относится к числу крупнейших нефтяных держав. Акции российских нефтяных
компаний пользуются спросом на российском и зарубежном фондовом рынке, хотя и подвержены
взлетам и падениям.
Акции российских нефтяных предприятий приобретаются как крупным корпорациями, так и
различными инвестиционными фондами. Несмотря на нестабильность курса акций российских
нефтяных компаний, который зависит от внешних факторов, в настоящее время есть тенденция к
росту курса стоимости акций, и многие инвесторы считают покупку данного вида ценных бумаг
выгодным способом инвестиций.
Вопреки всем препятствиям, которые возникают на нефтяном рынке внутри России и за еѐ
пределами, нефтяные компании страны развивают свои инвестпроекты, привлекают для участия в
них зарубежных партнеров и покупают новые активы.
Особую активность на поприще сотрудничества с зарубежными партнерами проявила
«Роснефть», компании удалось продать 15% акций «Ванкорнефти» индийской ONGC. В свою
очередь, ЛУКОЙЛ активно участвует в переговорах с ближневосточными странами Ираком и
Ираном. Однако были и неудачные примеры взаимодействия российских компаний с зарубежными
партнерами. Так, власти Великобритании заблокировали сделку по покупке 12 нефтегазовых
месторождений в Северном море компанией LetterOne.
Аналитики Morgan Stanley произвели переоценку четырех ключевых российских
нефтегазовых компаний. Наиболее привлекательными они считают GDR «Роснефти». Аналитики
Morgan Stanley понизили рекомендацию по глобальным депозитарным распискам (GDR) ЛУКОЙЛа
до «держать», а по GDR НОВАТЭКа повысили до «покупать». Об этом говорится в опубликованном
обзоре банка «EEMEA — Russian Oil & Gas: Cautious into 2016, resetting preferences for Big 4». Также
они изменили целевые цены расписок. В своем обзоре аналитики Morgan Stanley рассмотрели четыре
ключевые российские нефтегазовые компании и расставили предпочтения в зависимости от
доходности, которую они ожидают от акций в течение следующих 12 месяцев. Наиболее
привлекательными эксперты считают расписки «Роснефти», затем идут НОВАТЭК и ЛУКОЙЛ, а
наименее привлекателен «Газпром».
Таблица 1
Целевые цены расписок «Роснефти», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Газпром»
GDR
Рекомендация
Новая
Прежняя
Цена
Потенциал
целевая
целевая
закрытия, $
роста/падения, %
цена, $
цена, $
Роснефть
Покупать
5,3
5,4
3,5
54,4
НОВАТЭК
Покупать
115
110
84,2
36,6
ЛУКОЙЛ
Держать
45
52
34,9
29
Газпром
Продавать
3,7
5
3,8
-2,6
По оценке аналитиков UBS, за последние пять лет на выплаты дивидендов российские
компании в среднем направляли от 11% прибыли («Сургутнефтегаз») до 27% («Лукойл»). В тот же
период крупнейшие мировые нефтяные компании платили в среднем 37% от прибыли в виде
дивидендов. Если еще учесть выкуп акций, общий возврат денег акционерам возрастет почти до 50%
от прибыли. По прогнозу UBS, в следующие два года доля прибыли российских компаний,
направляемой на дивиденды, почти не изменится, за исключением «Лукойла», для которого она
может вырасти до 50% от прибыли. Тем не менее, это все равно мало на фоне западных компаний,
которые, по прогнозу, будут выплачивать 100% прибыли в виде дивидендов в ближайшие годы.
«Лукойл» за последние пять лет увеличивал капитальные затраты на 18% в год, при этом рост
производства в среднем был в пределах 1% в год. Существенно добыча выросла только у
«Роснефти», но в основном за счет покупки ТНК-BP.
За 10 лет доходность инвестиций (прирост цены акций плюс дивиденды и выкуп акций у
акционеров) в российские компании составила от -4% годовых для «Сургутнефтегаза» до +6%
годовых для «Лукойла», что ниже, чем 7% годовых от вложений в крупнейшие западные нефтяные
компании. Единственная нефтегазовая компания в России, которая, по прогнозу UBS, пройдет «тест
Баффета» — это «Новатэк». За последние пять лет компания возвращала акционерам более 32%
чистой прибыли, при этом она увеличивала добычу в среднем на 15% в год и стала реальным
конкурентом «Газпрома» в России. Наконец, даже при текущих ценах на нефть, по оценкам
аналитиков, мегапроект компании по сжиженному газу на Ямале должен принести высокую прибыль.
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Изменение цен акций на рынке всегда опережает изменения в экономике. Это связано с тем,
что цены акций определяются не успешностью компаний на сегодняшний день, а перспективами их
развития. Какие бы высокие прибыли ни были у компании в данный момент, какие бы высокие
дивиденды она ни платила, цена акций этой компании будет падать, если ожидается замедление
роста прибылей. Повышение инвестиционной привлекательности компаний нефтяного сектора на
рынке акций может достигаться с помощью различных способов, к которым относятся: поддержания
цены или колебаний цен собственных акций, улучшение собственного финансового состояния
эмитента и оптимизация дивидендной политики, а также оказание воздействия на рыночные
параметры акций (ценовые характеристики – абсолютные уровни, спрэд между покупкой и продажей,
объемы сделок, ликвидность) и т.д.
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ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ И
ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В трансформационной экономике Республики Беларусь инфляция является одной из
важнейших проблем. Инфляция наносит серьезный ущерб стабильности предприятий и финансовых
учреждений, экономическому развитию страны, еѐ населению, подрывают доверие народа к
правительству. Регулирование инфляции относится к прямой задаче государства. Большинство стран
с переходной экономикой контролирует рост цен и придерживает его в определенных границах [1, c.
144].
Инфляционное таргетирование позволяет избежать конфликта интересов, поскольку главной
целью денежно-кредитной политики становится не стимулирование высокого уровня занятости или
роста производства, а плановое «создание» инфляции. Кроме того, на его основе можно принять
антиинфляционные меры для предупреждения инфляции.
Для перехода к режиму инфляционного таргетирования необходимо выполнение ряда
условий. Необходимыми исходными макроэкономическими условиями
для инфляционного
таргетирования, как правило, считаются достаточно длительный период относительно низкой
инфляции и стабильного регулирования валютного курса.
Для определения уровня и динамики развития инфляционных процессов используются
индексы цен (показатели, отражающие темпы роста цен на товары и услуги по сравнению с базовым
периодом), к ним следует отнести: индекс потребительских цен, индекс оптовых цен, дефлятор
валового национального или внутреннего продукта.
Таблица 1 – Динамика индекса потребительских цен.
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Индекс
потребительски
113,3
110,1
109,9
208,7
121,8
116,5
116,2
112
цен, %
Источник: [3, c.22]
Анализируя изменение индекса потребительских цен за период 2008-2014гг. следует
отметить, что на протяжении первых 3-х лет исследуемого периода данный показатель снижался, но
в 2011 г. наблюдается резкий скачок индекса потребительских цен, что было отражено кризисными
явлениями в экономике Республики Беларусь. В 2015 год инфляция снизилась на 4,2 процента. В
течении последних 3-х лет анализируемого периода происходит некоторое снижение индекса
потребительских цен.
Метод инфляционного таргетирования широко распространен за рубежом. Инфляционное
таргетирование в настоящее время применяют более 30 стран, большинство из которых –
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развивающиеся. В качестве примера страны, применяющей режим инфляционного таргетирования,
нами был выбран опыт Чехии.
Чехия была первой страной с переходной экономикой, применившей инфляционное
таргетирование на практике. Принятый в 1997 г. чешским правительством режим инфляционного
таргетирования способствовал снижению темпа роста цен, и в период 2004 - 2015 гг. Чехия имела
среднегодовую инфляцию 2,4 %.
Таблица 2 – Уровень инфляции в Чехии в 2004-2014 гг.
2015
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0,4
2,8
1,8
2,5
2,9
6,3
1,0
1,5
1,9
3,3
1,4
0,4
Источник:[6].
В 1998 г. в Чехии наблюдался достаточно высокий темп инфляции — 10,7 %, но в 1999 г.
этот показатель составил уж е 2,1 % и, начиная с этого периода, колебался в коридоре + / - 2,5
процентных пункта от среднегодового показателя 2,3 %. После небольшого падения объемов
внутреннего валового продукта (ВВП) в 1997— 1998 гг. экономика Чехии показала стабильный рост
и достигла пиков в 2006 г., когда темп прироста ВВП составил 6,8 %. Таким образом, применение
режима таргетирования инфляции, как показывает опыт Чехии, улучшает экономическое
положение.
В Республике Беларусь экономическая политика направлена на снижение инфляции и
поддержание стабильного обменного курса белорусского рубля. Приоритетной задачей является
защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности
и курса по отношению к иностранным валютам.
Препятствиями для реализации политики инфляционного таргетирования являются:
Высокая степень монополизации банковской системы.
Неполнаная самостоятельность центрального банка, низкий уровень привлечения
иностранных инвестиций;
Неразвитость финансовых рынков.
Высокая степень долларизации экономики. [4, с.129].
Успешный переход к инфляционному таргетированию требует создания ряда
институциональных, финансовых и экономических условий. Прежде всего, необходимо обеспечить
реализацию мер структурного характера, в том числе направленных на устранение ценовых
диспропорций и снижение степени монополизации экономики. Степень прямого государственного
регулирования экономических процессов должна снижаться за счѐт:
- уменьшения степени административного регулирования цен;
- расширения каналов небанковского финансирования экономики, снижения директивного
кредитования;
- развития и поддержания необходимого аналитического, прогностического, технического
инструментария для анализа и прогнозирования инфляции, влияния мер денежно-кредитной
политики на экономику [5, с. 3].
Таким образом, в Беларуси имеются проблемы как институционального плана, так и
вытекающие из собственной макроэкономической и монетарной политики и складывающейся
макроэкономической ситуации в стране, что затрудняет возможность использования инфляционного
тагетирования на данный момент.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Основной характеристикой внешней торговли является торговый баланс. Торговый баланс
также характеризует: поступление валюты от экспорта и платежи за импорт товаров, услуг и
коммерческие платежи (платежи и поступления по страхованию, за транспортную, почтовотелеграфную и телефонную связь, комиссионные операции, туризм, потребительские переводы,
зарплата, наследство, стипендии); движение капиталов и кредитов, которое характеризует приток
иностранных инвестиций и займов, предоставление кредитов.
Для правильной оценки состояния торгового баланса страны и его сальдо необходимо
учитывать способы оценки экспортных и импортных товаров, различия в условиях продажи и
поступления их в страну [1, c. 713].
В 2015 году оборот внешней торговли товарами сократился на 25,6% по сравнению с 2014
годом и составил 56 952 млн. долларов США. Экспорт уменьшился на 26,1% до 26 660 млн. долларов
США. Импорт уменьшился на 25,2% и составил 30 292 млн. долларов США.
За 2015 год отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 3 632 млн. долларов
США (за 2014 год – минус 4 421 млн. долларов США). Сальдо в торговле со странами СНГ в 2015
году сложилось отрицательное в 4 257 млн. долларов США (за 2014 год – минус 3 079 млн. долларов
США). Сальдо в торговле с Российской Федерацией в 2015 году сложилось отрицательное в 6 745
млн. долларов США (за 2014 год – минус 7 009 млн. долларов США). Сальдо в торговле с
государствами-членами Евразийского экономического союза в 2015 году сложилось отрицательное в
6 210,5 млн. долларов США (за 2014 год – минус 6 115,6 млн. долларов США) [2].
Основная цель развития внешней торговли – стабильное обеспечение потребности различных
категорий потребителей в высококачественных товарах широкого ассортимента, в том числе
импортного производства, за счет валютных поступлений от экспорта.
Для этого необходимо:
развитие электронной торговли и логистики. Это позволит увеличить долю интернетторговли в общем объеме товарооборота;
расширенное использование системы электронного декларирования и документооборота;
развитие приграничной торговли;
примнение преимущественно экономических методов регулирования внешнеторговой
деятельности;
увеличение эффективности товаропроизводящих предприятий за рубежом;
создание совместных предприятий, сервисных центров;
проведение международных выставок;
стимулирование экспорта за счет гарантирования, страхования, финансированиия
государством.
Продвижение белорусских товаров на зарубежные рынки будет способствовать завершение
процедуры вступления Республики Беларусь в ВТО.
Внешнеторговой политике Республики Беларусь присуще выраженные протекционистские
черты. Правительство сдерживает потоки импорта с помощью высоких тарифов и через различные
нетарифные ограничения. Характер и задачи внешнеэкономического, в том числе тарифного
регулирования тесно сопряжены с общей экономической обстановкой в стране, с внутренними и
внешними условиями ее развития.
Кроме того, государство содействует национальным экспортерам посредством
субсидирования и предоставления льготных кредитов. Торговые отношения с крупнейшим
экономическим партнером Беларуси – Российской Федерацией расширяются очень медленно,
несмотря на создание таможенного союза между странами и заключение других соглашений,
которые не находят реального применения.
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Несомненно
требуется
новая
концепция,
преодолевающая
дисбаланс
во
внешнеэкономических отношениях, но не любой ценой, а с ориентацией ее на экономический рост,
согласованием с общей макроэкономической политикой государства.
Резкая либерализация внешней торговли невозможна и нецелесообразна – она должна
следовать за соответствующими преобразованиями внутренней экономики страны.
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
На сегодняшний день усиливается социально-экономическая роль и значение банковских
платежных карточек как интенсивно развивающегося инструмента безналичных расчетов,
обеспечивающего быстро растущие потребности в платежах и ускорение оборачиваемости денежных
средств.
В Республике Беларусь 22 банка выпускают в обращение карточки платежной системы
БЕЛКАРТ, международных платежных систем VISA и MasterСard и кобейджинговые карточки
БЕЛКАРТ/Maestro. Эквайринг по операциям с карточками указанных платежных систем
осуществляют 7 банков. Дополнительно ОАО ‖БПС-Сбербанк― осуществляет эквайринг по
операциям с карточками платежной системы American Express, ОАО ‖Белгазпромбанк― – по
операциям с карточками платежной системы UnionPay [1].
Количество банковских платежных карточек, находящихся в обращении, на протяжении
последних лет имеет положительную динамику (Таблица 1).
Таблица 1Количество банковских платежных карточек в обращении за 2013–2015 гг. в Республике
Беларусь, тыс. ед.
БелКарт\
Год
Всего
БелКарт
VISA
MasterCard
Maestro
2013
11805,0
5278,9
0
4492,1
2034,0
2014
12343,1
5128,6
109,2
5219,5
1885,8
2015
12345,0
5119,8
210,7
5199,9
1814,6
Источник: собственная разработка на основании [1]
На 1 января 2014 года количество выпущенных в обращение банковских платежных карточек
в Республике Беларуси составило 11805 тыс. ед., что на 4,6 % больше, чем на 1 января 2015 года
(12343,1 тыс. ед.), а на 1 января 2016 произошло незначительное увеличение количества банковских
платежных карточек в обращении – на 0,02% и составило 12345 тыс. ед.
За последние три года удельный вес карточек национальной платежной системы БелКарт и
международной платежной системы MasterCard уменьшился на 3,2 % и 2,5 % соответственно, в то
время как, количество карточек платежной системы VISA увеличилось на 4,1 %.
Главной движущей силой, способной привести к увеличению безналичных расчетов, является
установка и функционирование программно-технического оборудования, предназначенного для
приема карточек. Это и платежные терминалы, банкоматы, и инфокиоски.
Основные показатели развития инфраструктуры обслуживания карточек в Республике
Беларусь за последние три года представлены на рисунке 1.
За анализируемый период с 2013-2015 гг. количество организаций торговли (сервиса),
оснащенных платежными терминалами, увеличилось на 59,7 %, платежных терминалов в
организациях торговли (сервиса) – на 51,7%. За указанный период произошло незначительное
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Рисунок 1 - Динамика изменения инфраструктуры обслуживания банковских
платежных карточек за 2013-2015 гг.
Источник: собственная разработка на основании [1]
увеличение количества банкоматов - на 8 %, в то время как количество инфокиосков уменьшилось
на 2%.
Количество карточек на один платежный терминал в организациях торговли (сервиса) имеет
тенденцию к снижению (в начале 2014 года данный показатель составил 160 карточек на один
платежный терминал, на 1 октября 2016 г. – 123 карточки), что свидетельствует об улучшении
условий обслуживания держателей карточек.
Однако существует проблема, препятствующая расширению карточного оборота − это
эквайринг. Прежде всего, имеются в виду банкоматы тех банков, которые взимают комиссию за
обналичивание «чужих» карточек и даже за просмотр сальдо по ним. Здесь можно присмотреться к
опыту ряда стран, запретивших взимать такую комиссию с потребителя законодательно либо на
уровне соглашений в рамках банковских ассоциаций, переложив расходы на сами банки-эмитенты,
не обеспечивающие пользователей достаточным количеством банкоматов.
Деятельность банков по развитию инфраструктуры карточек ведет к увеличению доли
безналичных расчетов.
На рисунке 2 представлена информация о доле наличных и безналичных операций в
Республике Беларусь за последние 3 года.
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Рисунок 2 - Динамика изменения наличных и безналичных операций в общем объеме и
сумме операций с использованием платежных карточек за 2013–2015 гг. в Республике Беларусь
Источник: собственная разработка на основании [1]
Согласно приведенным данным имеется положительная динамика роста доли безналичных
операций с использованием карточек, которая существенно преобладает над долей наличных
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операций. За последние три года наличные операции в общем их количестве с использованием
платежных карточек имеют тенденцию снижения - на 8 п.п., в то время как доля безналичных
операций увеличилась на столько же. Также произошли изменения по операциям в общей сумме доля наличных операций снизилась на 10,2 п.п., а доля безналичных увеличилась на столько же.
Данные цифры свидетельствуют о том, что совершается достаточное количество безналичных
операций с использованием карточек, но суммы по платежам проходят не очень большие. Это
связано с тем, что не во всех торговых объектах установлены платежные терминалы. Также данная
тенденция обусловлена следующими причинами: недостаточная надежность работы устройств
самообслуживания; опасения мошенничества и потери денег вследствие сбоев; отсутствие навыков и
финансовой грамотности как у самого держателя карточки, так и у сотрудников организаций
торговли и сервиса.
Можно сделать вывод, что рынок банковских платежных карточек в Республике Беларусь
можно охарактеризовать как развивающийся и относительно стабильный. Развивающийся - с точки
зрения роста числа карточек и оборотов по ним, стабильный - с точки зрения постепенного
изменения показателей и отсутствия существенных сбоев в работе.
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Останнім часом питання ефективного бюджетного менеджменту є досить актуальним.
Враховуючи те, що економіка України характеризується кризовими явищами, застосування
програмно-цільового методу як на державному, так і на місцевому рівні є необхідним. Більшість
економічно розвинених країн в державному управлянні використовують програмно-цільовий метод у
бюджетному процесі, зокрема: США, Канада, Великобританія, Італія, Німеччина і Франція.
І.В.Запатріна [4], С.В.Качула [1], І.К. Кінаш [3], Л.В. Лисяк [2], І.Я. Чугунов [4] та інші
науковці зазначають, що даний метод використовують країни з високим рівнем економічного
розвитку, відповідно, їх досвід є цінним не лише в питаннях практики впровадження, а й щодо
вирішення супровідних поточних проблем при застосуванні методів бюджетування.
Програмно-цільовий метод характеризується тим, що має орієнтацію на результат. Першими
країнами, які почали використовувати цей метод в бюджетному процесі є США, Нова Зеландія,
Австралія, Нідерланди, Великобританія і Швеція. Основна особливість цього методу полягає в тому,
що процес мобілізації фінансових ресурсів здійснюється через відповідні бюджетні програми з метою
реалізації стратегічних цілей й завдань, досягнення очікуваних соціально-економічних результатів.
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – метод управління бюджетними коштами для
досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності
використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу [4].
Вважається, що США має найкращий досвід застосування програмно-цільового методу,
порівняно з іншими країнами, оскільки концепція цього методу виникла саме в США в 1950-х рр.
Звичайно, сьогодні особливості застосування програмно-цільового методу дещо різняться між тими,
що були та між країнами, що застосовують цей метод. Не існує єдиної моделі програмно-цільового
бюджетування, оскільки різноманітність форм його реалізації зумовлена історично сформованими
соціально-економічними особливостями розвитку кожної держави. З кожним днем в різних країнах
світу, залежно від їх економічного розвитку, з‘являються все нові підходи до застосування
програмно-цільового методу [1].
Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою
Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 року № 14, Декларації цілей та завдань бюджету на 2009
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рік (Бюджетної декларації), затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 року
№ 160 та Концепції реформування місцевих бюджетів, затвердженої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 23.05.2007 року № 308-р., в Україні перший досвід впровадження та реалізація
ПЦМ в бюджетуванні пов'язаний із експериментом, розпочатим у жовтні 2008 р. на рівні місцевих
бюджетів [4]. Даний метод спрямований на поліпшення результатів функціонуючих програм і на
реформування або закриття неефективних програм. Він дозволяє виявити слабкі та сильні сторони
кожної програми, на підставі чого приймаються відповідні управлінські рішення про подальше їх
фінансування. Кожна програма має пріоритети та цілі. Основними критеріями відбору цілей програм
є: відповідність пріоритетам державної політики, спрямованість на вдосконалення, рівновага, взаємна
координація, зрозумілість, вимірність, чіткість визначення відповідальних осіб та очікуваних
результатів.
В застосуванні програмно-цільового методу в нашій країні основна орієнтація іде на
соціальну сферу. Оскільки не існує стандартного програмно-цільового методу в бюджетному процесі,
то і в основі застосування його можуть бути різні економічні показники, але всі вони так чи інакше
орієнтуються на ефективне та раціональне використання державних фінансових ресурсів. При цьому
програми, що формуються за цим методом повинні відповідати установленим принципам: принцип
розвитку; безперервне удосконалення управління; узгодження цілей на основі загальних інтересів;
просторової і часової інтеграції; наукової обґрунтованості та ефективності рішень [3].
Ефективність використання бюджетних коштів в контексті програмно-цільового методу в
Україні визначається за допомогою таких показників: затрат (обсяг витрачених фінансових,
трудових, матеріальних ресурсів); продукту (обсяг отриманого ефекту, продукту від витрачених
ресурсів); ефективності (співвідношення продукту та витрат або рівень досягнення запланованого
результату); якості (ступінь вагомості отриманого результату для суб'єктів, що користуються
послугами бюджетних установ, які впроваджують в дію бюджетну програму). Наприклад, Державна
цільова програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року характеризується такими
основними показниками: передбачалося побудувати 182 навчальних закладів, 10 центрів розвитку
дитини; обсяг фінансування програми – 5026,44 млн. грн., у тому числі 2,53 млн. грн. – за кошти
державного бюджету, 5023,1 млн. грн. – за кошти місцевих бюджетів, 0,81 млн. грн. – за інші кошти
[3].
Для повного й успішного переходу на програмно-цільовий метод формування бюджету в
Україні необхідно визначити, що управління бюджетом за ПЦМ є складовою ефективного управління
державними ресурсами. Основними причинами неефективності використання бюджетних коштів і
низької результативності бюджетних програм в Україні є:
- відсутність обґрунтованих пріоритетів у бюджетній політиці на середньо- й довгострокову
перспективу;
- недостатня обґрунтованість запровадження бюджетної програми, зокрема без урахування
головних вимог Закону України «Про державні цільові програми»;
- непослідовність управлінських рішень для досягнення результативності бюджетних
програм;
- непослідовність у виконанні й реалізації бюджетної програми [2].
Різниця між особливостями програмно-цільового методу України та зарубіжних країн полягає
в різних соціальних стандартах та економічних можливостях держави. Для того, щоб у нашій країні
використання ПЦМ було більш ефективнішим необхідно переймати досвід іноземних країн, але перш
за все - зміцнювати економіку країни та підвищувати рівень життя та добробуту населення, краще
планувати бюджет для реалізації програм та знаходити альтернативні джерела їх фінансування.
Останнє потребує також чіткого дотримання таких етапів:
1 – визначення мети бюджетної програми та відповідного загального показника, що свідчить
про її досягнення;
2 – визначення напрямів реалізації бюджетної програми та кількісних показників
результативності;
3 – розробка показників ефективності та результативності бюджетної програми, що базуються
переважним чином на співвідношенні доходів (вигід) від її реалізації та витрат ресурсів на її
проведення ;
4 – експертна оцінка вагомості кожного показника ефективності та результативності
бюджетної програми, визначення коефіцієнтів значимості;
5 – розробка узагальненої моделі встановлення ступеня ефективності використання
бюджетних коштів.
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Отже, застосування програмно-цільового методу в нашій країні та за кордоном є досить
поширеним та актуальним. В Україні існують певні недоліки в процесі застосування ПЦМ, серед
яких найбільш вагомими, на нашу думку, є: нераціональне використання бюджетних коштів та
припинення виконання програм внаслідок відсутності фінансування. Для їх подолання необхідно
більше приділяти увагу ретельному плануванню тієї чи іншої програми, особливо на етапі
встановлення та виконання економічних показників, а також знаходити додаткові джерела
фінансування та раціонально розподіляти наявні фінансові ресурси.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В
УКРАЇНІ
Не можна заперечити той факт, що в Україні сьогодні має місце інвестиційна криза, яка
виступає серйозною перешкодою на шляху до виведення української економіки на траєкторію
сталого економічного розвитку. Тому виникає гостра необхідність вдосконалення державної
інвестиційної політики і підвищення її ефективності.
Важливими стратегічними пріоритетами в контексті реформування інвестиційної політики в
Україні та нарощення інвестиційного потенціалу держави є наступні: створення сприятливого
інвестиційного клімату; використання податкового механізму стимулювання інвестицій, пільгове
оподаткування суб'єктів економіки, що здійснюють інвестиційну і, особливо, інноваційну діяльність;
переформатування структури капітальних вкладень в контексті підтримки виробництва
високотехнологічної продукції та орієнтації на інноваційну модель економічного розвитку;
ефективна приватизація з інвестиційними зобов'язаннями; активізація роботи фондового ринку;
створення державних інвестиційних банків; збільшення ролі кредитного механізму у фінансуванні
інвестиційної діяльності; вдосконалення механізму формування заощаджень та трансформації їх в
інвестиції при одночасному стимулюванні інвестиційної активності та відновленні інвестиційного
попиту суб'єктів господарювання і населення; перегляд регіональної інвестиційної політики в
напрямку підтримки депресивних регіонів; створення умов для нарощення внутрішніх інвестиційних
ресурсів та активізації залучення іноземних інвестицій при одночасному оптимальному поєднанні
цих ресурсів.
Зупинимось детальніше на основних з них.
Як було зазначено вище, ефективність і державної, і регіональної інвестиційної політики,
багато в чому, залежить від поліпшення інвестиційного клімату в державі. Він формується під
впливом різноманітних політичних, інституційних, правових, економічних і соціальних чинників:
політична і фінансова стабільність, ступінь державного втручання в економіку; рівень
загальноекономічного розвитку країни; рівень розвитку ринкової та інвестиційної інфраструктури;
врегулювання банківської сфери; стабільність національної валюти; ефективна податкова система;
вартість та кваліфікація робочої сили; купівельна спроможність населення; наявність та доступ до
факторів виробництва; рівень криміногенних та інших ризиків.
В першу чергу, для покращення інвестиційного клімату та забезпечення розвитку економіки
України необхідно: подолання корупції у правовій, судовій сферах та на інших рівнях влади;
дебюрократизація підприємницької діяльності шляхом суттєвого зменшення кількості дозвільних
процедур та спрощення регуляторного середовища; стимулювання попиту на українську продукцію;
зниження фіскального тиску на бізнес і зменшення кількості податків; створення умов для розвитку
сучасних фондових інструментів, біржової і депозитарної інфраструктури.
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Забезпечення державою системного впливу на процес інвестування передбачає використання
податкового механізму стимулювання інвестицій. Всі податки прямо чи непрямо впливають на
розмір власних коштів господарюючих суб'єктів господарювання, збільшуючи податковий тягар.
Майже всі податки, які утримуються з підприємств, зменшують чистий прибуток, який є одним з
головних джерел інвестицій із власних коштів. Тому база оподаткування по податку на прибуток
зменшується не тільки від виробничо-господарських та інших витрат, а й від суми сплачених
податкових відрахувань. Така структура оподаткування приводить до того, що збільшення ставки
одного якогось податку зменшує масу надходжень від податку на прибуток і, як наслідок, скорочує
чистий прибуток підприємства, і навпаки. А найефективніші чинники податкового стимулювання
інвестицій - це податок на прибуток, амортизація, пільги на капітальні вкладення, інвестиційний
податковий кредит тощо. Вдосконалення податкового стимулювання інвестицій має відбуватися на
всіх рівнях економічної системи. Причому стимулювання, яке здійснюється на регіональному рівні, є
ефективнішим, тому що тільки на цьому рівні можна виявити перспективні підприємства і більш
адресно розробити для них систему податкових стимулів.
Важливою складовою інвестиційної політики держави має стати здійснення заходів щодо
зміни структури капітальних вкладень шляхом забезпечення державної підтримки виробників
високотехнологічної продукції, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій до сфер науковотехнічної та інноваційної діяльності. Паралельно необхідно прискорити розвиток мережі технопарків,
бізнес-інкубаторів, венчурних організацій, що сприятиме активізації інноваційної діяльності,
комерціалізації результатів наукових досліджень, установленню ефективних зв'язків між наукою і
виробництвом. Економічно розвинені країни інвестують, насамперед, в електроніку, комп'ютерну,
фармацевтичну, хімічну й автомобільну промисловість тощо. В Україні практично припинено
розроблення нових зразків електронно-обчислювальної техніки на базі вітчизняної елементної бази.
При цьому значне зростання обсягів прикладних досліджень та розробок, що виконуються на
замовлення іноземних фірм, збільшення експорту високоякісної науково-технічної продукції через
відсутність належного попиту на неї на внутрішньому ринку призводить до ширшого використання
науково-технічного потенціалу в інтересах інших держав.
До важливого напряму інвестиційної політики держави слід віднести перегляд моделі
приватизації. Фіскальна модель приватизації має бути змінена на інвестиційну та інноваційну.
Приватизацію великих підприємств і підприємств-монополістів доцільно здійснювати за окремими
планами шляхом продажу контрольних пакетів акцій промисловим інвесторам, а технічне та
технологічне оновлення підприємств за рахунок частини коштів, які надійдуть від приватизації. Для
прискорення ходу приватизації в Україні необхідно: забезпечувати відповідність змісту інвестиційної
програми реальними можливостями впливу інвестора на політику акціонерного товариства в умовах
відсутності у нього контрольного пакету акцій; додатково опрацювати питання захисту прав
власності іноземного інвестора на пакет акцій, визначення моменту переходу прав власності,
вдосконалення системи реєстрації прав власності на акції, реєстрації іноземних інвестицій при
покупці акцій; надання інвесторам пільгового режиму при проведенні приватизації; запровадити
міжвідомчу систему контролю за виконанням інвестором його інвестиційних зобов'язань; вирішити
питання приватизації об'єктів разом із земельною ділянкою в контексті Указу Президента України
"Про оренду землі".
Підґрунтям інвестиційної політики держави має стати сприяння розвитку фондового ринку.
Сьогодні фондовий ринок України ще не став ефективним засобом впливу на економічні процеси. У
зв'язку з цим Уряд має: прискорити формування законодавчої бази розвитку фондового ринку
України; сприяти реорганізації інвестиційних фондів та компаній, створених для забезпечення
приватизаційних процесів, активізувати роботу з формування нормативно-правової бази відповідно
до Закону України "Про інститути спільного інвестування" (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди"); створити дійовий механізм обліку прав власності на цінні папери, забезпечити ефективну
роботу Національної депозитарної системи; створити організаційно-правові основи заснування та
розвитку потужних страхових компаній, орієнтованих на залучення заощаджень населення,
інвестування їх у надійні цінні папери; активізувати роботу з випуску облігацій внутрішніх місцевих
позик під конкретні інвестиційні проекти.
Слід виділити той факт, що у ряді країн інвестиційна підтримка реалізації пріоритетних
напрямків економічного зростання здійснюється через державні інвестиційні банки. Ці банки
здійснюють цільове кредитування інвестицій під відносно низький відсоток у певних напрямках або
видах господарської діяльності, які визначені державою як пріоритетні, як ті, що потребують
підтримки, виходячи з інтересів суспільства. Підтримка надається таким банкам, як правило, у формі
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або монопольних прав, або доступу до кредитів емісійного центру (Центрального банку). Існує
чимало прикладів успішного функціонування подібного роду інститутів, особливо в умовах слабкості
приватних банків і нерозвиненості фондового ринку (Китай, Індія, Бразилія). За нинішнього стану
української економіки як основний механізм забезпечення інвестиційної складової процесу
розширеного економічного відтворення може використовуватися тільки система державних банків
розвитку. Інші механізми, насамперед, приватні банки і фондовий ринок, можуть доповнювати
перший.
Актуалізується потреба і в розвитку кредитного механізму, який би забезпечив кредитування
інвестицій в інноваційний розвиток української економіки. Для цього необхідно створити систему
пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів, створити пайові інвестиційні фонди. Адже
в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів важливим джерелом інвестування може бути саме
кредит. На жаль, сьогодні рівень банківського кредитування української економіки є дуже низьким.
Невеликою є також частка довгострокових кредитів в їх загальному обсязі.
В цілому, інвестиційна політика має враховувати інтересів вітчизняних і зарубіжних
інвесторів з чітким визначенням стратегічних пріоритетів такої політики та дотриманням вимог
економічної безпеки держави.
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ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАІНИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Актуальність дослідження особливостей формування доходної частини місцевих бюджетів
обумовлена проведенням в Україні бюджетної реформи, направленої на розширення повноважень
органів місцевого самоврядування. Належне виконання завдань, які сьогодні покладаються на місцеві
органи влади неможливе без відповідного фінансування. Надійною та стабільною основою
фінансової бази місцевої влади є доходи, які надходять до відповідного бюджету. Наявність
достатнього обсягу доходів на місцевому рівні сприяє розвитку інфраструктури регіону, закріплює
його економічну самостійність, активізує господарську діяльність. На обсяги регіональних
фінансових ресурсів сьогодні впливає цілий ряд чинників: механізм розподілу доходів між різними
ланками бюджетної системи, основні засади міжбюджетних відносин, діюча система оподаткування,
інвестиційна привабливість регіону, економічне становище суб‘єктів господарювання.
Прийняті Верховною Радою України в грудні 2014 р. зміни до Податкового і Бюджетного
кодексів України, стали найбільшим кроком у напрямку бюджетної децентралізації за роки
незалежності України. Цими змінами було запропоновано нові підходи до визначення
взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами, які покликані розширити права
місцевих органів влади і надати їм значну бюджетну самостійність. Проаналізуємо частку доходів і
видатків місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України.
Таблиця 1
Доходи і видатки місцевих бюджетів у структурі Зведеного бюджету України
Показник
Доходи зведеного бюджету, млрд. грн
Доходи
місцевих
бюджетів,
(без
трансфертів), млрд. грн
Питома
вага
доходів
місцевого
у доходах зведеного бюджету України, %

урахування
бюджету

Видатки зведеного бюджету, млрд грн
Видатки місцевих бюджетів (без урахування трансфертів), млрд грн
Питома
вага
видатків
місцевого
бюджету
у видатках зведеного бюджету України, %
Джерело: [3]
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2013
442, 8
105,2

2014
455,9
101,1

2015
652,0
120,5

23,8

22,2

18,5

505, 8
218,2
43,1

523,1
223,5
42,7

679,8
276,9
40,7

Як видно з табл. 1, частка доходів місцевих бюджетів у структурі доходів зведеного бюджету є
незначною. Близько половини доходної частини місцевих бюджетів України формується за рахунок
трансфертів із державного бюджету.
Більш детально тенденції формування доходної частини місцевих бюджетів України в період в
2011-2015 рр. розглянемо на прикладі бюджету промислово розвинутого міста Кам‘янське. На
території міста розташовано п‘ять масштабних бюджетоутворюючих підприємств, які забезпечують
майже 50% надходжень до загального фонду бюджету міста [2].
Протягом досліджуваного періоду до бюджету міста Кам‘янське надійшло доходів у сумі
4878,1 млн. грн. Всі доходи бюджету акумулюються в загальному та спеціальному фондах. До
загального фонду зараховується весь обсяг надходжень, за винятком тих, які мають цільове
призначення, це більше 90% доходів, акумульованих на території міста.
Податкові надходження становлять основу формування доходів загального фонду бюджету
міста. Найбільшими за обсягом бюджетоутворюючими податками, впродовж досліджуваного
періоду, були податок на доходи фізичних осіб та плата за землю. Питома вага податку на доходи
фізичних осіб у загальному фонді бюджету з кожним роком зменшувалась, проте залишалась
значною, у 2011 р. – 66,5%, у 2012 – 49,7%, у 2013 р. – 48,7%, у 2014 р. – 47,9%, у 2015 р. – 41,7%.
Зростання обсягів ПДФО із 190,2 млн. грн. у 2014 р. до 260,6 млн. грн. у 2015 р. зумовлене
підвищенням деякими бюджетоутворюючими підприємствами міста заробітної плати працівникам за
рахунок виплат одноразових премій та підвищенням розміру мінімальної заробітної плати. Питома
вага плати за землю зросла з 31,8% в 2011 р. до 51,2% у 2015 р., це пов‘язано з проведенням
індексації нормативної грошової оцінки земель.
У 2015 р. в бюджетному законодавстві відбулися зміни, які мали вплив на структуру
податкових надходжень бюджету міста [1]: плата за землю, разом із податком на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки та транспортним податком, увійшла до складу податку на майно;
податок на майно та єдиний податок були віднесені до місцевих податків і зборів; екологічний
податок та акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів почали зараховуватись до загального фонду бюджету міста.
В структурі надходжень до спеціального фонду бюджету міста в 2011-2015 рр. переважали
неподаткові надходження, представлені, в основному, власними надходженнями бюджетних установ,
найменша частка припадала на доходи від операцій з капіталом. Питома вага бюджету розвитку в
загальному обсязі доходів спеціального фонду бюджету міста збільшилась з 9,8% у 2011 р., до 26,3%
у 2015 р. за рахунок цих надходжень фінансувалися заходи, направлені на соціально-економічний
розвиток міста.
Важливою складовою доходів бюджету міста Кам‘янське є міжбюджетні трансферти, це
пов‘язано з тим, що в умовах діючої бюджетної системи України спостерігається нерівність в обсягах
доходів,
отриманих
окремими
адміністративно-територіальними
одиницями.
Протягом
досліджуваного періоду доходна частина бюджету міста на половину залежала від надходжень
міжбюджетних трансфертів, які у 2011-2014 рр. були представлені дотаціями вирівнювання,
додатковими дотаціями та субвенціями, у 2015 р. – різними видами субвенцій.
Оцінивши структуру та динаміку доходної частини місцевих бюджетів України на прикладі
бюджету міста Кам'янське, можна стверджувати, що існує проблема недостатньої кількості власних
джерел доходів місцевих бюджетів, тому виникає необхідність шукати шляхи вдосконалення
механізму формування місцевих бюджетів.
Одним зі способів підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів є продовження
курсу на децентралізацію державної влади. Фінансова децентралізація для України має ряд своїх
переваг: збалансування владних повноважень на різних рівнях управління; фінансова самостійність
органів місцевого самоврядування у забезпеченні громадян суспільними благами; зростання рівня
кваліфікації органів місцевого самоврядування.
Подальші кроки на шляху децентралізації доцільно здійснювати шляхом:
– зарахування у повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до місцевих
бюджетів. 100-відсоткове зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Кам‘янське
забезпечить додаткові надходження до загального фонду в сумі близько 195,6 млн. грн.
– удосконалення адміністрування плати за землю;
– створення фінансових стимулів для укрупнення територіальних громад, з метою
підвищення їх фінансової спроможності;
– впровадження системи оцінки якості управління фінансами місцевих органів влади.
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Наступним способом збільшення доходної бази місцевих бюджетів в Україні повинно стати
підвищення ролі місцевих податків і зборів, основним завданням яких є створення стабільних
дохідних джерел місцевих бюджетів, які в повній мірі надходять у розпорядження відповідних
територій. Органи місцевого самоврядування повинні самостійно запроваджувати місцеві податки і
збори, враховуючи конкурентні переваги та інтереси свого міста. Реформуючи систему місцевого
оподаткування, треба змінити ставлення до місцевих податків і зборів і не розглядати їх як
другорядні. Тут може бути корисним досвід економічно розвинених країн (США, Франція,
Німеччина, Англія, Японія).
Перераховані шляхи удосконалення процесу наповнення доходної частини місцевих бюджетів
дають можливість розширити функціональність місцевих органів влади, за рахунок залучення
додаткових надходжень до бюджету.
Список використаних джерел: 1. Бюджетний кодекс України (за редакцією від 13.11.2016) //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua; 2. Офіційний сайт Департаменту
фінансів міста Кам‘янське // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dndz.gov.ua; 3.
Бюджет 2015: Статистичний збірник. – К.: Міністерство фінансів України. – 352 с.
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СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕНЕЖНОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В настоящее время каждый дееспособный, совершеннолетний гражданин Республики Беларусь
может получить как денежный, так и товарный кредит, для удовлетворения своих самых
необходимых потребностей.
Кредит является неотъемлемым элементом рыночного хозяйства и
оказывает
широкое
воздействие на развитие экономики каждой страны.
Одним из важнейших показателей, влияющим на развитие кредитных отношений, является ставка
рефинансирования.
Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся
базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая
основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам [1].
На рисунке приведены данные о средней ставке рефинансирования Национального банка
Республике Беларусь.

Рисунок 1 – Динамика средней ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь в период с 2011 по 2016 гг., %
Примечание – Источник: [2].
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По данным представленной таблицы можно проследить динамику
изменения ставки рефинансирования. В 2011 году наблюдался резкий скачок процентной ставки: в
январе ставка рефинансирования составляла 10,5%, а уже к декабрю она поднялась до 43,23%. Такой
рост обусловлен уровнем инфляции, который достиг рекордных показателей и составил 108,7%. В
связи с этим процентная политика была существенно ужесточена. Ставка рефинансирования была
увеличена с целью снижения количества денежной массы в обращении путѐм удорожания кредитов.
В 2012 году наоборот наблюдалась тенденция снижения процентной ставки на протяжении всего
года, что оказало положительное влияние на экономику страны в целом. Ее минимальный уровень
наблюдался с октября по декабрь включительно и составил 30%. Национальный банк не пошел на
дальнейшее снижение ставки рефинансирования в 4-ом квартале 2012 года. Это объяснялось, прежде
всего, антиинфляционной денежно-кредитной политики, которую проводило главное финансовое
учреждение страны. Установленный уровень ставки рефинансирования сделал более
привлекательными депозитные услуги белорусских банков в национальной валюте и содействовал
привлечению свободных денежных средств от населения и юридических лиц. В итоге, согласно
статистическим отчетам, рублевые вклады повысились почти на 6 триллионов белорусских рублей,
или на 62 %.
В 2013 с февраля по май ставка рефинансирования постепенно уменьшалась. Это обусловлено
тем, что уровень инфляции в 2013г. был не велик и составлял 16,5%. После анализа динамики
инфляции, ситуации на валютном рынке и общеэкономической ситуации Национальным банком
было принято решение сохранить ставку рефинансирования с июля 2013г. по март 2014г. на уровне
23,5%
В июне 2014г процентная ставка начала постепенно снижаться и до конца года составила 20% изза уменьшения уровня инфляции. Уровень инфляции на конец 2014г. составил 16,2 % (уменьшился
по сравнению с 2013г. на 0,3%)
Следующее крупное повышение ставки рефинансирования произошло в январе 2015 года в целях
дальнейшей стабилизации ситуации в финансовой сфере и для обеспечения макроэкономической
стабильности. Национальный банк Республики Беларусь принял решение о еѐ повышении до 25%.
Ставка рефинансирования за исключение одного месяца оставалась постоянной на протяжении
всего 2015г. Колебаний процентной ставки не наблюдалось, так как в экономике страны не
наблюдалось кризисов.
В 2016г. наблюдается постепенное снижение уровня ставки рефинансирования. На протяжении
января - марта 2016г. уровень ставки рефинансирования оставался на уровне 25%, однако 1 апреля
2016г. значение процентной ставки снизилось на 1% и составило 24%. Следующие снижение ставки
рефинансирования произошло 1 мая затем 1 июля, до 22% а так же до 20% соответственно. С 17
августа 2016 года ставка рефинансирования установилась на уровне – 18%. Причинами снижения
ставки Национальный банк РБ называет уменьшение инфляционного давления на фоне замедления
темпов увеличения денежной массы, нормализации ситуации на депозитном рынке, а также
формирования чистого предложения валюты на внутреннем рынке страны.
Конкретных дат ближайших изменений ставки рефинансирования НБ РБ не называет, но обещает
обеспечить положительную доходность по рублевым вкладам и сохранить жесткие подходы к
решению финансовых и экономических вопросов.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ставка рефинансирования колеблется в
зависимости от экономической ситуации в стране и коэффициента инфляции. Процентная ставка
влияет на развитие экономики страны в целом.
Стоит отметить, что каждый год в соответствии с Основными направлениями НБ РБ ставка
рефинансирования является прогнозируемым показателем, также как и уровень инфляции. Повышая
или понижая ставку рефинансирования, центральный банк повышает или понижает доходность по
всем активам, номинированным в валюте страны, что делает эти активы более или, наоборот, менее
привлекательными для инвесторов. Когда ставка повышается, инвесторы начинают покупать валюту
страны, что, естественно, повышает ее стоимость. И, наоборот, снижение ставки рефинансирования
снижает доходность по всем видам активов, что делает инвестиции в эту страну менее
привлекательными [3, с. 5].
Таким образом, ставка рефинансирования является одним из показателей, определяющих
тенденции развития национальной экономики. Некоторые страны мира устанавливают коридор, за
пределы которого уровень ставки рефинансирования не должен выходить. Например, Швейцарский
Национальный Банк устанавливает коридор с диапазоном в один процент, в котором он удерживает
значение процентной ставки. На 21октября 2016г. процентная ставка Швейцарии составляла -0.75%
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[4]. Национальный Банк Швейцарии не просто снижает или повышает ставку рефинансирования, но
удерживает еѐ от резких колебаний, что показывает устойчивость банковской системы, а также
высокие темпы экономического роста. Возможно, и в Республике Беларусь для эффективного
функционирования экономики необходимо использовать данный метод.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СБЫТОВОЙ СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ АПК
Формирование эффективной отечественной сбытовой системы является одним из важнейших
механизмов поддержки Агропромышленного комплекса (АПК).
В Республике Башкортостан реализация продукции сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности осуществляется по прямым поставкам продукции
сельхозтоваропроизводителей в розничные сети и через оптовые организации, а также через торговые
дома и дилеров, созданных товаропроизводителями.
Данное взаимодействие построено на основании трехсторонних Соглашений о
сотрудничестве
между
Министерством
внешнеэкономических
связей,
торговли
и
предпринимательства Республики Башкортостан, Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан и сетевыми торговыми компаниями.
Торговые компании, в соответствии с данным соглашением, обеспечивают бесперебойную
реализацию социально значимых товаров первой необходимости в более 300 магазинах. В продаже
представлена продукция местных товаропроизводителей: хлеб и хлебобулочные изделия, молоко
пастеризованное жирностью до 3,2%, колбасные изделия, мясо, питьевая и минеральная вода,
алкогольная продукция.
С руководителями сетевых структур подписан протокол о применении минимальных
торговых надбавок на продукты, входящие в потребительскую корзину. Например, торговая надбавка
на социальные виды хлеба, молочную продукцию, колбасные изделия составляет не более 5%; творог
не более 8%; сметану, масло подсолнечное, сыр, яйцо, муку пшеничную, сахарный песок не более
10%.
Ежемесячно министерство внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства РБ
совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов проводят мониторинг
контроля уровня торговых надбавок на социально значимые товары в магазинах крупных сетевых
компаний.
Немаловажное место в организации продажи сельхозпродукции занимают розничные
универсальные и сельскохозяйственные рынки. В настоящее время в Республике Башкортостан
функционируют 97 розничных рынков, их них универсальных - 79, специализированных - 7,
сельскохозяйственных – 11.
Решениями администраций муниципальных районов и городских округов на
сельскохозяйственных рынках от 50 до 90% торговых мест предоставляются для реализации
сельхозпродукции. Гражданам, реализующим сельхозпродукцию с личных подсобных хозяйств,
предоставлено 47% торговых мест от количества торговых мест, предоставленных для реализации
продовольственных товаров.
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Оптовые организации обеспечивают потребности розничной торговли в товарах, принимают
участие в продвижении продукции республиканских товаропроизводителей и завозимых из-за
пределов республики.
Кроме того, организуются ярмарки для реализации сельхозпродукции, продукции с личных
подсобных хозяйств и садоводческих участков, в том числе, с привлечением республиканских
товаропроизводителей в период массовой заготовки плодоовощной продукции, картофеля, мяса, меда
и других продовольственных товаров.
Во исполнение Закона Республики Башкортостан «О мерах по обеспечению качества и
безопасности пищевых продуктов в Республике Башкортостан» с 2013 года реализуется проект
«Продукт Башкортостана». В настоящее время общее количество предприятий, объединенных
зонтичным брендом, превышает 140.
Знак «Продукт Башкортостана», размещенный на упаковке товара, свидетельствует о том, что
продукты питания произведены на территории Республики Башкортостан из местного сырья и
соответствуют законодательству в области качества и безопасности пищевых продуктов. Товары,
маркированные данным знаком, активно продвигается средствами рекламы.
Открываются новые фирменные магазины под брендом «Продукт Башкортостана», которые
представляют широкий ассортимент товаров местного производства, как от ведущих
республиканских производителей, так и от фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей.
Проект «Продукт Башкортостана» реализуется в двух основных направлениях: первое - это
обеспечение жителей республики качественной местной продукцией, прошедшей проверку, второе это помощь товаропроизводителям Башкортостана в увеличении рынков сбыта.
Таким образом, одной из важных задач органов государственного регулирования
продовольственного рынка является создание всем участникам необходимых условий в системе
сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ
Успішне досягнення цілей, що стоять перед Україною в сфері економічної та соціальної
політики, значною мірою залежить від ефективності управління зовнішнім державним боргом, що є
одним з пріоритетних завдань фінансової політики держави, важливою умовою її фінансової
стабільності. Ефективне управління боргом на всіх його етапах (починаючи з моменту вибору
джерела та напряму використання коштів і закінчуючи погашенням боргу) дозволить уникнути
кризових боргових ситуацій та перевантаження видаткової частини державного бюджету в розрізі
витрат на обслуговування державного боргу, сприятиме забезпеченню стабілізації соціальноекономічної ситуації та розвитку економіки України. Фінансові ресурси, отримані за рахунок
державних зовнішніх запозичень та використані на інвестиційні цілі, сприятимуть розвитку
економіки України, що в майбутньому забезпечить зростання дохідної частини державного бюджету.
Важливою частиною відносин України з іншими країнами є міжнародна кредитна співпраця
[1]. Міжнародний кредит – це надання грошово-матеріальної допомоги для тимчасового
користування. Метою міжнародного кредиту є створення привабливих умов для інвестицій,
підвищення вітчизнах виробників і експортування товарів і послуг. У той же час це одна з форм руху
капіталу, яка має можливість нав‘язувати слаборозвинутим країнам невигідні політичні і економічні
умови [2].
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Зовнішній борг України пов'язаний саме з міжнародними кредитами. Зростання зовнішньої
заборгованості негативно впливає на країну-боржника, якщо частка боргу є високою порівняно з
ВВП [3].
З моменту отримання незалежності зовнішній борг України пройшов довгий шлях, країна для
подальшого розвитку потребувала певних зовнішніх запозичень. Станом на 31.12.2015р. сукупний
борг України становив 1 571,77 млрд. грн, з них 66% (1 042,31 млрд. грн.) припадає на зовнішній борг
країни. За валютною структурою державного та гарантованого боргу України на 31.12.2015р.
найбільша частка припадає на долар США - 44% загального обсягу. Такий розподіл в свою чергу, ще
більше погіршує борговий стан України та робить важчим процес погашення боргових зобов‘язань,
оскільки валюта долар США на сьогодні є найбільш дорогою та найменш знецінилася за останні
роки.
За період останніх років зовнішній борг збільшився у півтори рази, якщо порівнювати борг у
доларах США, і у 4,7 разів порівнюючи в національній валюті (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динаміка зовнішнього боргу України за останні п‘ять років [4]
Для України доволі складно будувати відносини з міжнародними кредитними організаціями,
так як вона тривалий час не може повністю виконувати зобов‘язання, враховуючи залежність від
закордонного впливу [5]. Проблема цих взаємин є важливою для України, тому що вона впливає на
соціальний, економічний і політичний аспекти розвитку держави. Підсумовуючи, треба зауважити
Україні необхідні здорові і дружні стосунки з високо розвинутими кранами, так як це матиме для
держави позитивний політичний, економічний і соціальний вплив. Необхідно зменшити зовнішній
борг України шляхом направлення коштів від взятих кредитів у ті галузі виробництва, які
забезпечуватимуть повернення цих кредитів.
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СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
На сучасному етапі функціонування економіки, страхування є важливим та необхідним видом
діяльності, який забезпечує загальну економічну стабільність, розвиток підприємництва, ефективний
захист від численних природних, техногенних та інших ризиків, реалізацію державної соціальної
політики тощо. Страховий ринок є невід‘ємною складовою фінансового сектору держави, який в
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значній мірі характеризує стан національної економіки та її населення. На жаль, сьогодні цей сегмент
лише частково виконує свої соціально-економічні функції в Україні, попри велику кількість
страхових компаній та широкий вибір страхових продуктів, тенденції розвитку українського
страхового ринку залишаються суперечливими. Тому, аналіз його стану в державі, визначення
чинників, які впливають на нього, виявлення перспектив подальшого розвитку є досить актуальними
в сучасних умовах.
Проблемам дослідження особливостей діяльності страхового ринку та виявленню тенденцій
його розвитку присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Значний внесок у
висвітлення специфіки функціонування страхового ринку України зробили наступні вітчизняні вчені:
М. М. Галац, В. Д. Базилевич, Н. М. Внукова, О. О. Терещенко, О. Д. Заруба та інші вітчизняні та
іноземні економісти. Проте, сьогодні ринок страхових послуг в Україні перебуває на стадії
поступового інтегрування у світовий ринок, тому це питання висвітлено недостатньо і потребує
поглибленого вивчення.
Класики страхування, трактують страховий ринок, як особливу сферу грошових відносин, де
об‘єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга – страховий захист, формується пропозиція і
попит на неї [1].
За оцінками експертів, покриття страхового поля в Україні становить 3–5%, тоді як у країнах
Західної Європи – понад 90%. Це свідчить про наявність в Україні великих невикористаних резервів
розвитку страхового ринку, реалізація яких значною мірою залежить від ефективності
функціонування національної економіки [3, с. 31].
Загальну картину кількості страхових компаній в Україні протягом 2014-2016 рр.
представлена у таблиці 1.
Таблиця 1.
Кількість страхових компаній [4]
Кількість страхових
Станом на Станом на
Станом на
Станом на
компаній
31.12.2014 31.12.2015
30.06.2015
30.06.2016
Загальна кількость
382
361
374
343
В т. ч. СК «non-life»
325
312
322
298
В т. ч. СК «life»
57
49
52
45
Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2016 становила 343, у тому числі СК
«life» – 45 компаній, СК «non-life» – 298 компаній, (станом на 30.06.2015 – 374 компанії, у тому числі
СК «life» – 52 компанії, СК «non-life» – 322 компанії). Тобто, кількість страхових компаній має
тенденцію до зменшення, так станом на 30.06.2016 порівняно з аналогічною датою 2015 року,
кількість компаній зменшилася на 31 страхову компанію.
Розглянемо рейтинг страхових компаній у 2015 році згідно Forbes.
На першому місці в рейтингу – страхова компанія «Княжа Vienna Insurance Group». Згідно з
даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, 89,9% акцій страховика
належать VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. На другому місці –
компанія «Уніка», 92,2%-ний пакет акцій якої контролює UNIQA internationale BeteiligungsVerwaltungs GmbH (Відень). Третє місце здобула «Українська страхова група», а зараз належить на
92% TBIH Financial Services Group N.V. із Нідерландів.
Чотири страхові компанії не увійшли до рейтингу через високий рівень перестрахування, що
може свідчити або про участь компанії у схемах, або про роботу з великими ризиками, що
притаманно для корпоративного, але не для роздрібного сегменту. До рейтингу не потрапили «ХДІ
Страхування», які віддали в перестрахування 74,85%; «Дніпроінмед», який перестрахував 100,42%
від премій; «Бусин», який працює з великими ризиками, зокрема, авіаційними (рівень
перестрахування – 88%) і компанія «Надійна», з показником перестрахування в понад 91,89%. Також,
до списку найкращих не увійшла страхова компанія «Лема», яка раніше була одним із найпомітніших
учасників фінансового сектору [2].
У 2014–2015 роках погіршення економічної та політичної ситуації у країні, безумовно,
негативно вплинуло на стан страхового ринку. Купівельна спроможність впала – як у роздрібних, так
і в корпоративних клієнтів, – що призвело до скорочення обсягу страхового ринку й кількості
укладених договорів.
На функціонування ринку страхових послуг впливають зовнішні фактори, зокрема боргова
криза в Єврозоні, невизначеність щодо зростання економіки в найближчі роки та ускладнення
доступу до ринку капіталу.
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Таким чином, в Україні низький попит на послуги страхових компаній з боку населення
зумовлений психологічними та економічними чинниками, головними із яких є:
–
недовіра населення і господарюючих суб‘єктів до страхових компаній, зумовлене
шахрайськими операціями у 90-х роках;
–
недосконалість системи правового забезпечення та державного регулювання страхової
діяльності;
–
нестабільність економічної ситуації країни, як наслідок відсутність чіткого бачення
стратегічного розвитку вітчизняного ринку страхових послуг;
–
незадовільний фінансовий стан населення України, в якого послуги страхування не
відносяться до первинних;
–
недорозвиненість інфраструктури страхового ринку та довгострокового страхування і
недержавного пенсійного забезпечення;
–
низький рівень кваліфікації кадрів страхових компаній, довіри та платоспроможності
населення;
–
недостатня капіталізація страхових компаній;
–
недостатній розвиток регіональних страхових ринків, які мають помітні територіальні
диспропорції;
–
недостатність докладних інформаційно-аналітичних матеріалів про стан і проблеми
формування страхового ринку [5].
Результати проведеного аналізу основних чинників розвитку страхового ринку дозволяють
стверджувати, що діяльність страхових компаній в сучасних умовах є нестабільною. Тому, для
вирішення цих недоліків необхідно: удосконалити систему правового забезпечення та порядку
оподаткування страхової діяльності; створити конкурентне середовище і вдосконалити організаційну
структуру ринку; сприяти розвитку страхового посередництва; збільшити гарантії збереження та
повернення вкладених коштів страховими компаніями; створити умови для розвитку інфраструктури
страхового ринку; здійснити перехід страховиків на міжнародні стандарти фінансової звітності;
забезпечити високий рівень страхової культури населення та підвищити фінансову грамотность
учасників страхового ринку.
Отже, для успішного функціонування страхового ринку України існує ряд перешкод:
політична нестабільність в країні, слабкі зовнішньоекономічні зв'язки України у сфері страхування,
низькі показники конкурентоспроможності українських страхових компаній. Але, як показує досвід
останніх років, український страховий ринок має великий потенціал для розвитку. Позитивні зміни в
страховій діяльності залежать від того, наскільки ефективно розв'язуватимуться проблеми, що
стосуються розвитку і регулювання страхового сегмента в країні. Тобто, реалізація наведених
рекомендацій має зміцнити фінансовий потенціал страхового ринку України.
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РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ГРУППОЙ ВСЕМИРНОГО
БАНКА
В настоящее время благосостояние огромного множества людей всего мира во многом
зависит от решений наднациональных финансовых организаций. Наиболее влиятельными из них
являются Всемирный банк, МВФ (Международный валютный фонд), ВТО (Всемирная торговая
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организация) и т. д. К деятельности международных финансовых организаций приковано
пристальное внимание всего мирового сообщества.
Актуальность темы заключается в том, что роль Всемирного банка приобретает все более
важную роль в мировой экономике, а потому возрастает и интерес к деятельности этой мировой
организации.
Всемирный банк - это многостороннее кредитное учреждение, состоящее из нескольких
тесно связанных между собой финансовых институтов, общей целью которых является повышение
уровня жизни развивающихся государств путем финансовой помощи развитых стран. [4, c. 536].
Группа Всемирного банка является одним из наиболее влиятельных и крупных
международных институтов. Основным видом деятельности Всемирного банка является
предоставление финансовой и технической помощи развивающимся странам.
На данный момент в Группу Всемирного банка входят:
1)
Международный банк реконструкции и развития (МБРР);
2)
Международная ассоциация развития (МАР);
3)
Международная финансовая корпорация (МФК);
4)
Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ);
5)
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) [5].
В 1992 году Республика Беларусь стала членом Группы Всемирного банка: Международного
банка реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой корпорации (МФК),
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ) и Международного центра по
урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) [2].
С момента вступления Республики Беларусь до сегодняшнего времени, Всемирный банк
представил стране кредитные ресурсы в размере 1,49 миллиарда долларов США (таблица 1):
Таблица 1 - Сводные данные по займам/кредитам/грантам, предоставленным республике
Беларусь Группой всемирного банка
Сводные данные по займам/кредитам/грантам в долларовом эквиваленте
Статус
МБРР
Кредиты
Гранты
Общая сумма
МФК
МФК
Исходная основная сумма
1 486 020 000.00
0.00
0.00
1,486,020,000.00
Аннулировано
12 216 167.09
0.00
0.00
12 216 167.09
Предоставлено
866 607 363.37
0.00
0.00
866 607 363.37
Невыбранный остаток
607 146 469. 54
0.00
0.00
607 146 469. 54
Погашено
226 215 698.37
0.00
0.00
226 215 698.37
Платежи,
причитающиеся
к
погашению
640 391 665.00
0.00
0.00
640 391 665.00
Поправка на изменения валютного
курса
0.00
0.00
0.00
0.00
Обязательства заѐмщика
640 391 665.00
0.00
0.00
640 391 665.00
Примечание – Источник: 1
В настоящий момент в Республике Беларусь реализуются следующие инвестиционные проекты
Всемирного банка:
«Усовершенствование и модернизация автомобильной дороги» (150 млн. долларов США).
Проектом предусмотрено совершенствование определенных участков дороги (производство
земляных работ, укладка асфальтобетонных смесей, строительство путепроводов и др.), а также
обустройство дорог элементами безопасности, устройство автобусных остановочных площадок,
строительство подземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов и др.;
«Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения в Республике
Беларусь» (90 млн. долларов США);
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения» (60 млн. долларов США). Цель –
повышение эффективности, качества и устойчивости услуг по водоснабжению и водоотведению для
1,7 миллиона потребителей, проживающих в 20 районах страны;
Дополнительное финансирование проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения»
(90 млн. долларов США);
«Модернизация транзитного коридора» (250 млн. долларов США);
«Развитие лесного сектора Республики Беларусь» (40,7 млн. долларов США);
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«Модернизация систем образования Республики Беларусь» (50 млн. долларов США). 23
сентября 2015 года Всемирный банк выделил Министерству образования Республики Беларусь
кредит для данного проекта, который включает три основных компонента [3].
Всемирный банк имеет более 100 региональных и страновых бюро и представительств, в том
числе и в Беларуси. Он использует свои финансовые ресурсы, высококвалифицированный персонал и
обширную базу знаний для оказания помощи каждой из развивающихся стран в процессе
обеспечения стабильного, устойчивого развития, основанного на принципах социальной
справедливости. Основное внимание уделяется оказанию помощи беднейшим группам населения и
беднейшим странам [5].
Являясь одним из крупнейших источников помощи в целях развития, Всемирный банк
обеспечивает финансирование усилий, прилагаемых правительствами развивающихся стран в
процессе социально-экономического развития, содействуя строительству школ и учреждений
здравоохранения, снабжению населения водой и электроэнергией, борьбе с заболеваниями и охране
окружающей среды.
Таким образом, с момента возникновения до сегодняшнего дня цели Всемирного банка
претерпели некоторые изменения. Сегодня основной упор в деятельности Банка делается на борьбу с
бедностью, в первую очередь, в развивающихся странах. В современных условиях увеличения
разрыва в количестве и материальном достатке населения развитых и развивающихся стран
деятельность Банка играет особенно важную роль в развитии системы международных отношений.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
В настоящее время развитию безналичных расчетов населения уделяется особое внимание,
так как они ведут к сокращению издержек обращения, росту ресурсной базы банков и, следовательно,
увеличению объѐмов инвестиций в экономику государства. Также развитие безналичных расчетов
является важнейшим элементом регулирования денежно-кредитной сферы, поскольку они
способствуют повышению эффективности монетарной политики.
По мере сокращения доли наличных денег в структуре денежного предложения снижается
общая потребность в эмиссии для удовлетворения спроса экономики на деньги, расширяются
возможности банков по управлению собственной ликвидностью, уменьшается необходимость в
поддержке банков Национальным банком. В целом это ведет к усилению влияния монетарных мер на
экономические процессы и обеспечению ценовой стабильности.
Развитие сети Интернет и электронной торговли вызвало необходимость в появлении такой
формы безналичных расчѐтов, как электронные деньги.
Электронные деньги – хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в
обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве
средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные
единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие
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сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или
физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости [1].
Наибольшее развитие электронные деньги получили в странах Западной Европы, США,
Японии.
На 01.01.2016 банками эмитировались электронные деньги в рамках систем расчетов EasyPay,
‖Берлио―, ‖МТС Деньги―, WebMoneyTransfer, iPay, W1 Bel, Belqi, ОСМП, международных
платежных систем VISA, MasterCard и внутренней платежной системы БЕЛКАРТ (предоплаченные
карточки).
В 2014 году сумма эмитированных электронных денег составила 3277291,3 млн бел. руб., что
на 21% больше, чем в 2013 году. Сумма использованных электронных денег банков в сравнении с
2013 годом возросла на 26%. Количество операций при использовании электронных денег также
увеличилось на 7%. Сумма погашенных электронных денег в 2014 году составила 3421848 млн бел.
руб., что на 28% больше аналогичного периода 2013 г. Количество открытых электронных
кошельков, по которым возможно совершение операций увеличилось на 36%.
В 2015 году ситуация изменилась в обратную сторону. Наблюдалось сокращение по всем
показателям операций с электронными деньгами.
Так, сумма эмитированных электронных денег за 2015 г. составила 2831760 млн бел. руб., что
на 12% меньше, чем в 2014 г. Сумма использованных электронных денег банков, сравнивая
аналогичный период, сократилась на 27%, а количество операций при использовании электронных
денег – почти на половину (48%). Сумма погашенных электронных денег банков уменьшилась на
16%. В 2015 году количество электронных кошельков, по которым можно совершать операции
составило 167123, что на 2691488 или 94% меньше в сравнении с 2014 годом.
Сокращение по всем показателям операций с электронными деньгами обусловлено внесением
изменений и дополнений в Правила осуществления операций с электронными деньгами от 18
февраля 2015 года. Согласно декрету президента, который вступил в силу 1 марта 2015 года,
владельцы электронных кошельков подлежат обязательной идентификации независимо от размеров
сумм электронных денег, числящихся в их электронных кошельках. Все владельцы электронных
кошельков обязаны представить в банк документы, необходимые для проведения идентификации.
Усложнение процедуры открытия электронных кошельков, связанное с обязательной
идентификацией их владельцев, негативно сказалось на привлекательности электронных денег для
населения.
Основной проблемой пользователей электронными деньгами является отсутствие с их
стороны доверия. Во многом такой общественный консерватизм вполне оправдан – погашение
электронных денег гарантируется исключительно эмитентом, а государство не дает никаких гарантий
сохранения их платежеспособности.
Это вполне объяснимо: безопасность электронных денег можно считать в достаточной
степени условной – простота и лѐгкость использования электронных денег теоретически позволяют
любому желающему (имеющему необходимые знания) взломать систему защиты или написать
вредоносную программу и совершать неправомерные действия (например, красть деньги с кошельков
других пользователей систем электронных денег). Всѐ усугубляется анонимностью производимых
операций, ставшей одной из отличительных черт электронной наличности.
Для решения данной проблемы необходимо проведение различных мероприятий по
повышению финансовой грамотности населения. Например, недели финансовой грамотности детей и
молодежи (Global money week), в рамках которой во всех регионах страны организуются
тематические образовательные мероприятия для подрастающего поколения (уроки финансовой
грамотности, лекции, презентации, викторины, конкурсы, семинары, тренинги, дни открытых
дверей, экскурсии в банки), а также совершенствовать уровень безопасности [2].
Для того чтобы решить проблемы организации приема платежей от физических и
юридических лиц, в Республике Беларусь было создано единое расчетное информационное
пространство (ЕРИП).
ЕРИП работает с такими платѐжными системами, как Belgi, EPay, EasyPay, Webmoney.
В общем объеме платежей, принятых посредством ЕРИП, основная доля приходится на
платежи за жилищно-коммунальные услуги (30,1 %), следовательно, в рамках ЕРИП
оптимизирован не только обмен информацией, но и денежные потоки по розничным платежам.
Также в целях увеличения доли безналичных расчѐтов установлен предельный размер одного
платежа наличными денежными средствами при проведении физическими лицами расчетов, не
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связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, по оплате товаров, реализуемых
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в размере 1000 базовых величин.
Установленное ограничение не распространяется на платежи физических лиц за товары
(работы, услуги), осуществляемые путем внесения наличных денег непосредственно в кассы банков
для зачисления на банковские счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей [3].
Также увеличения для доли расчетов с использованием форм безналичных расчѐтов, в
частности электронных денег, разработан и реализуется план совместных действий государственных
органов и участников финансового рынка по развитию в Республике Беларусь системы безналичных
расчетов по розничным платежам с использованием современных электронных платежных
инструментов и средств платежа на 2013–2015 годы.
Таким образом, необходимо стимулировать организации торговли и население к
осуществлению расчетов электронными деньгами за товары, а также создавать условия для
развития в Республике Беларусь сервисов, обеспечивающих осуществление расчетов с
использованием E-invoicing.
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Академия «Болашак» г. Караганда, Республика Казахстан
МЕРЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В
КАЗАХСТАНЕ
В Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана в декабре 2012 года была
поставлена главная цель - к 2050 году войти в число тридцати самых развитых государств мира 1 .
Следует отметить, что стратегические перспективы развития казахстанской экономики во многом
будут определяться тем, насколько эффективно функционирует фондовый рынок государства.
Мировой финансовый кризис спровоцировал усиление волатильности на фондовых, товарных
рынках, оказав свое негативное влияние в той или иной степени на состояние практически всех
сегментов отечественного финансового сектора.
В настоящее время серьезными проблемами рынка ценных бумаг Казахстана остаются его
низкая капитализация и его недооценка предприятиями реального сектора экономики как механизма
привлечения инвестиций и, соответственно, дефицит предложения инструментов рынка ценных
бумаг, а также их непривлекательность для розничных инвесторов по сравнению с депозитами
банков и рынком недвижимости.
Среднегодовые соотношения капитализации рынков акций и корпоративных облигаций к
ВВП на конец 2015 года составили 11,9% и 17,5%, соответственно (на конец 2014г. - 12,3% и 15,4%,
соответственно) 2 . Данные индикаторы существенно ниже средних показателей - 40-45% (для
рынка акций) и 130-135% (для рынка облигаций), характерных для стран с развитыми рынками
капитала, таких как США, Великобритания, Канада, Австралия и т.д.
К основным мерам, которые необходимо предпринять государству для дальнейшего развития
фондового рынка Казахстана, относятся:
1) повышение роли государства в увеличении предложения финансовых инструментов на
фондовом рынке в рамках «Народное IPO» и приватизации государственных активов;
2) сочетание прагматичного регуляторного протекционизма на рынке ценных бумаг с
либерализацией листинговых требований и процедур доступа;
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3) расширение регуляторных возможностей для квалифицированных инвесторов по
инвестиционным операциям и принятию рисков с повышением требований к их управлению и
достаточности капитала;
4) повышение инвестиционной привлекательности финансового рынка для вложений
внутренних и внешних инвесторов в капитал 3 .
В Казахстане реализуется программа «Народные IPO» (или Initial Public Offering –
первоначальное публичное предложение акций компании на продажу широкому кругу лиц)
нескольких крупных компаний, входящих в Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» крупнейший холдинг страны, совокупные активы которого превышают 78 млрд. долларов.
В 2012 году в Программе «Народное IPO» приняло участие АО «КазТрансОйл», в 2014 году АО «KEGOC», в дальнейшем планируется участие таких компаний, как: АО «НК «Қазақстан темір
жолы», АО «Эйр Астана», АО «Казатомпром» 4 .
Также требуется рассмотреть возможность осуществления последующих приватизаций
посредством размещения акций организаций, являющихся объектами планируемой приватизации и
входящих в структуру национальных управляющих холдингов, на отечественной фондовой бирже.
В настоящее время основными институтами рынка ценных бумаг Казахстана,
обеспечивающими необходимый уровень его технической инфраструктуры, являются: АО
«Казахстанская фондовая биржа», Региональный финансовый центр г. Алматы (РФЦА),
профессиональные участники рынка, включая брокеров-дилеров 1 категории (с правом ведения
счетов клиентов), банки-кастодианы, трансфер-агенты, управляющие инвестиционными портфелями,
а также АО «Единый регистратор ценных бумаг» и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
Инфраструктура рынка ценных бумаг Казахстана за последнее время существенно
изменилась. Наблюдается тенденция к укрупнению мелких и средних компаний профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе в результате изменения
регуляторных требований в отношении их деятельности.
Инвестиционная политика Единого накопительного пенсионного фонда Республики
Казахстан (ЕНПФ) сдерживает дальнейшее развитие рынка корпоративных ценных бумаг в
Казахстане. Согласно официальным заявлениям средства ЕНПФ планируется размещать в
государственные ценные бумаги, квазигосударственные облигации, акции в рамках программы
«Народное IPO», а также на долгосрочные депозиты банков с доходностью «инфляция плюс». Тем
самым, стратегия инвестирования ЕНПФ полностью исключает корпоративный сектор фондового
рынка. А это означает, что рынок останется без поддержки крупнейшего инвестора.
Выходом из этой ситуации, которое окажет положительное влияние на рынок корпоративных
облигаций, может стать включение корпоративных облигаций в инвестиционную декларацию ЕНПФ.
В целях сохранения ликвидности рынка ценных бумаг на высоком уровне необходимо
развивать институт маркет-мейкеров, которые должны поддерживать предложение на рынке с
высокими объемами своих котировок и узкими спредами между такими котировками. При этом
основные ресурсы маркет-мейкеров следует концентрировать на потенциально ликвидных
финансовых инструментах.
Для стимулирования развития рынка ценных бумаг во всем мире широко применяются
налоговые льготы и преференции.
В Республике Казахстан на сегодняшний день существуют налоговые льготы для
инвесторов, выходящих на фондовую биржу, однако это является слабой мотивацией выхода на
IPO и организованный рынок ценных бумаг корпоративных эмитентов акций.
В этой связи необходимо проанализировать причины слабого роста количества IPO
казахстанских эмитентов на отечественном рынке ценных бумаг и пересмотреть систему
налогообложения на организованном рынке ценных бумаг.
Одной из приоритетных задач также является частичное ограничение оттока эмитентоврезидентов Республики Казахстан для привлечения акционерного и заемного капитала на
иностранных рынках ценных бумаг.
В целях частичного ограничения оттока эмитентов-резидентов Республики Казахстан для
привлечения акционерного и заемного капитала на иностранных рынках ценных бумаг
целесообразным будет являться введение дополнительных налоговых сборов для эмитентоврезидентов, планирующих выпуск и размещение ценных бумаг на зарубежных рынках.
Необходимо также поэтапное повышение для данных эмитентов минимального порогового
значения объема ценных бумаг, которые они должны будут разместить на отечественном рынке
ценных бумаг, перед тем как приступить к размещению на иностранных рынках ценных бумаг.
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Для формирования и поддержания предложения на рынке ценных бумаг также необходимо
привлекать иностранных эмитентов на рынок ценных бумаг Республики Казахстан посредством
создания благоприятных условий в целях первичного размещения их акций.
Также требует рассмотрения вопрос обязательного включения в листинг на Казахстанской
фондовой бирже ценных бумаг организаций, претендующих на получение соответствующих
государственных субсидий в рамках реализуемых государством программ по поддержке
отечественных предприятий. Помимо повышения предложения на рынке ценных бумаг, реализация
данной меры обеспечит прозрачность данных организаций и облегчит мониторинг за их
деятельностью.
Таким образом, несмотря на достигнутые положительные результаты, перед рынком ценных
бумаг Казахстана стоит ряд проблем. Ожидается, что предпринимаемые государством меры позволят
не только стабилизировать казахстанский рынок ценных бумаг, но и будут способствовать его
дальнейшему развитию, повышению его привлекательности как для национальных, так и для
иностранных эмитентов и инвесторов.
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ ПРИ
ФОМИРОВАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
Одним из активных инструментов регулирования макроэкономических пропорций является
бюджетная политика. Бюджетная политика представляет собой деятельность государства в области
формирования и использования централизованного фонда денежных средств в целях реализации
своих функций, удовлетворения потребностей развития экономики и социальной сферы. Бюджетная
политика нацелена на укрепление устойчивости доходной части государственного бюджета,
повышение эффективности бюджетных программ и результативности бюджетных расходов.
Приоритет в разработке бюджетной политики принадлежит Президенту Республики
Казахстан, который в своем ежегодном Послании народу Казахстана в общем плане определяет
приоритетные направления бюджетной политики на текущий год и среднесрочную перспективу.
Правительство Республики Казахстан разрабатывает соответствующие проекты законов,
необходимых для реализации бюджетной политики, и представляет их в Парламент для рассмотрения
и принятия.
Бюджетная политика государства проводится на основе среднесрочной фискальной политики,
основные направления которой определяются Правительством Республики Казахстан. Среднесрочная
фискальная политика представляет собой совокупность мероприятий, определяющих основы
налогово-бюджетной политики и разрабатывается, как правило, на трехлетний период.
Среднесрочная фискальная политика содержит основные механизмы реализации основных
направлений социально-экономического развития – политику доходов и затрат, бюджетное
кредитование, управление финансовыми активами, межбюджетные отношения, управление
государственным и гарантированным государством, заимствованием и долгом. Цели среднесрочной
фискальной политики формулируются, исходя из стратегических и среднесрочных планов
социально-экономического развития страны. Задачи определяют пути достижения поставленных
целей наиболее эффективными методами.
В соответствии с этим определяются стратегические и тактические цели среднесрочной
фискальной политики:
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• определение объема ресурсов, имеющихся на предстоящий трехлетний период;
• установление фискальной стратегии Правительства Республики Казахстан и его планов по
достижению текущих и будущих целей;
• фокусирование на принятии решений по распределению ограниченных бюджетных ресурсов
на реализацию стратегических приоритетов;
• обеспечение лучшего понимания ограничений и возможностей бюджета в будущем;
• повышение эффективности и прозрачности бюджетного процесса;
• обеспечение преемственности бюджетного процесса и повышение фискальной дисциплины.
В основе разработки среднесрочной фискальной политики лежат ежегодное Послание
Президента Республики Казахстан народу Казахстана, Бюджетный кодекс Республики Казахстан,
Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс), стратегический план развития Республики Казахстан, программа Правительства Республики
Казахстан, среднесрочные планы социально- экономического развития Республики Казахстан и
регионов, государственные, отраслевые (секторальные) и региональные программы.
Среднесрочная фискальная политика Правительства Республики Казахстан определяет цели и
задачи политики управления государственным и гарантированным государством заимствованием и
долгом, прогноз показателей государственного и гарантированного государством долга.
Фискальная политика включает: прогнозные показатели государственного, республиканского
и местных бюджетов; результаты оценки эффективности реализации бюджетных программ за
истекший период; приоритетные направления расходования бюджетных средств; способы
реализации основных направлений социально-экономического развития республики или региона;
направления развития межбюджетных отношений; политику в сфере государственного и
гарантированного государством заимствования и долга; направления бюджетного кредитования;
возможные фискальные риски.
В связи с тем, что в отечественной бюджетной практике осуществляется бюджетное
прогнозирование на три года, среднесрочная фискальная политика содержит прогнозные показатели
государственного бюджета на трехлетний период по принятой структуре бюджета.
Основной целью фискальной политики в среднесрочном периоде является обеспечение
устойчивого роста экономики, стимулирование диверсификации и развития несырьевых отраслей
экономики, максимальное увеличение поступлений в государственный бюджет без увеличения
налоговой
нагрузки,
проведение
сдержанной
политики
государственных
расходов,
совершенствование межбюджетных отношений и управление государственным долгом.
Достижению данной цели в среднесрочном периоде будет способствовать решение
следующих основных задач:
• совершенствование бюджетного законодательства, планирования и процедур исполнения
бюджета;
• повышение эффективности и результативности государственных расходов;
• сокращение ненефтяного дефицита бюджета;
• гармонизация стратегических, среднесрочных, годовых программ и планов развития с
республиканским бюджетом;
• финансовое обеспечение проводимых социальных реформ, развитие образования,
здравоохранения, сельского хозяйства и общественной инфраструктуры;
• снижение доли теневой экономики;
• обеспечение прозрачности и стабильности межбюджетных отношений;
• совершенствование механизма формирования и использования средств Национального
фонда;
• определение оптимальных параметров дефицита республиканского бюджета и объемов
государственного долга с учетом проводимой политики сбережений;
• постепенное снижение доли внешнего долга в структуре правительственного долга.
С 2011 года в Казахстане внедрена система формирования и исполнения бюджета, основанная
на индикаторах эффективности и результативности, а также система ежегодной оценки
эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных
органов областей, города республиканского значения, столицы, которая позволяет определить
степень достижения стратегических целей и задач в курируемых отрасли/сфере/регионе, анализ
достижения (не достижения) показателей прямого, конечного результатов и показателей
эффективности.
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Таким образом, среднесрочная фискальная политика является основой формирования
республиканского бюджета и координирующим документом при реализации налоговой и бюджетной
политики страны на всех уровнях государственного управления. Бюджетная политика создает
источники повышения конкурентоспособности казахстанской экономики, ее модернизации и
технологического обновления. Обеспечение же макроэкономической стабильности за счет
скоординированной налогово-бюджетной политики будет способствовать сбалансированному
экономическому росту страны.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В последние десятилетия, как в западных странах, так и в Российской Федерации появились и
получили развитие тенденции усложнения налогового законодательства, распространения затратных
и малоэффективных мер налогового администрирования. В результате неоправданно высокое бремя
налогов стало возлагаться на рядовых налогоплательщиков и на производительный сектор экономики
в целом. В то время как искушенные в финансовых технологиях и пользующиеся услугами
высококвалифицированных консультантов представители финансово-банковского сектора, сферы
биржевой торговли, крупномасштабных международных валютных и кредитно-финансовых
операций, сырьевые магнаты, представители криминального бизнеса пользуются практически
режимом иммунитета от всех форм налогообложения.
При администрировании налоговой системы необходимо изменить сложившуюся структуру.
Мы считаем, что:
региональные налоги в зависимости от объективных экономических условий могут и
должны различаться, в первую очередь это касается налогообложения сферы природопользования;
в сфере природопользования должны появиться новые налоги, так как дифференциация
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) имеет определенные границы, все экологические
платежи должны превратиться в налоги;
в системе налогообложения должны преобладать прямые налоги, так как они в полной
мере позволяют осуществлять регулирующую и стимулирующую функции налогов и
налогообложения;
необходимо прекратить практику налоговых преференций сферы природопользования и
финансово-кредитной системы;
эффективность налоговой системы определять не затратами на взимание налогов, а
социально-экономической результативностью их использования;
необходимо значительно уменьшить налоговые траты в системе распределения,
перераспределения, контрольно-ревизионных функций путем использования рыночных форм,
методов и механизмов;
прибыль, идущую на капитальный ремонт, реконструкцию и инвестирование, не
облагать налогом;
должно быть изменено преобладание косвенных налогов над прямыми, в условиях
сложившейся социально-экономической ситуации в России косвенное налогообложение
свидетельствует о пассивной роли государства в осуществлении экономических преобразований;
необходимо шире использовать неналоговые формы доходов: муниципальные займы,
региональные и муниципальные пенсионные и инвестиционные фонды, банки, систему
лицензирования и концессий;
формирование налоговой культуры граждан, которая позволит более эффективно
осуществлять налоговую политику, взимать налоги и, как следствие, выполнять обязанности
государства перед населением. Высокая налоговая культура способна повысить эффективность всей
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российской налоговой системы, что выгодно не только для государства, получающего доход в виде
поступлений от налогов, но и для всех членов общества, чьи потребности и нужды призвано
удовлетворять государство.
Основная функция налоговой системы - обеспечивать достаточный объем ресурсов для
финансирования расходов бюджетной системы, при этом, не создавая избыточного налогового
бремени для экономических субъектов. Модернизация администрирования налоговой системы
требует определения и законодательного закрепления доли налоговых доходов в федеральном,
региональном и местном бюджете, по нашему мнению, доля налоговых доходов федерального
бюджета не должна превышать 30 процентов.
Мы считаем, что необходимо обеспечить и развивать неналоговые бюджетные доходы.
Помимо традиционных неналоговых доходов необходимо использовать и развивать такие
неналоговые доходы, как сдача в лизинг и в аренду государственного имущества, земли, лесов и
водоемов, полное изъятие рентных доходов, развитие сферы ЖКХ, деятельность межрегиональных,
региональных и местных общественных объединений, саморегулируемых организаций гражданского
общества, развитие новых форм самозанятости и т.д. Необходимо расширять финансовые источники
неналоговых доходов, выпускать федеральные, региональные и муниципальные ценные бумаги,
займы, региональные и муниципальные банки, развивать деятельность парабанковской системы:
пенсионные, инвестиционные, паевые, благотворительные фонды, страховые компании, кредитные
союзы, коммерческую деятельность некоммерческих организаций, инвестирование посредством
системы интернет-трейдинга и т.д.
Система налогообложения должна быть справедливой, эффективной, необходима
прозрачность государственных расходов и расширение форм общественного контроля, углубление
партнерских взаимоотношений налогоплательщика и государства, поддержка инновационной
предпринимательской деятельности.
Эффективная налоговая система (включающая как основные элементы налогообложения, так
и процедуры налогового администрирования) требует:
налоговая система должна обеспечивать устойчивое формирование бюджетных
доходов, необходимых для исполнения расходных обязательств Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований;
уровень и структура налоговой нагрузки не должны ухудшать условия для
экономического роста, искажать условия конкуренции, препятствовать притоку инвестиций;
система налогообложения должна быть справедливой, необходима прозрачность
государственных расходов и расширение форм общественного контроля;
назрело углубление партнерских взаимоотношений налогоплательщика и государства,
отношений сотрудничества;
требуется гарантированность поддержки инновационной предпринимательской
деятельности.
Создание справедливой налоговой системы государства - это многоэтапный процесс,
основанный на четко сформулированных целях и приоритетах в процессе осуществления
инновационной модернизации российской экономики.
Таким образом, использование любых налоговых форм должно учитывать уровень богатства
страны. Налоги призваны обеспечивать рост богатства путем социализации части индивидуальных
богатств, в свою очередь, налоговые формы и налоговые ставки должны соответствовать уровню
общественного богатства страны, величине ее ВНП и его душевому потреблению.
Модернизация администрирования налоговой системы требует пересмотра удельного веса
федеральных, региональных и местных налогов, а впоследствии на основе определения
экономического и налогового потенциалов российских регионов признания де-юре фактически
существующего налогового планирования. Признание налогового планирования де-юре обеспечит
социальное доверие и компромисс между государством, рыночными субъектами и гражданами,
пробудит социальное доверие и социальную энергию масс, будет способствовать усилению
конкуренции между различными секторами экономики, окажет позитивное влияние на социальноэкономическое развитие общества. Только при осуществлении налогового планирования и
прогнозирования становится ясно, какие из элементов налогообложения или какие функции
налогообложения дают сбой.
Модернизация администрирования налогового планирования на федеральном и региональном
уровне означает законодательное признание системы налогового планирования, разграничение прав
и обязанностей государства, регионов и налогоплательщиков и по возможности оптимизацию и
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минимизацию налогов.
Модернизация администрирования налогового планирования предполагает определение
налогового потенциала. В русском языке слово «потенциал» означает степень мощности в какомнибудь отношении, совокупность каких-нибудь средств, возможностей. Следовательно, говоря о
налоговом потенциале, допустимо говорить о возможности налогов, то есть о некоторой условной, в
принципе достижимой сумме налоговых сборов.
Налоговый потенциал страны определяется общим экономическим потенциалом, и наоборот.
Экономический потенциал страны характеризуется ее природными ресурсами, средствами
производства, трудовым и научно-техническим потенциалом, накопленным национальным
богатством.
Увеличение налогового потенциала можно осуществлять на основе изучения и научного
определения экономического потенциала или путем увеличения налогового бремени. Налоговое
бремя и среднедушевой валовой внутренний продукт - это корреспондирующие понятия. По уровню
ВВП, приходящегося на душу населения, Россия серьезно отстает от западных стран, а по
налоговому бремени стоит в одном ряду со Швейцарией, Великобританией, Германией.
Налоговый потенциал характеризуется экономической структурой и его обеспеченностью
налогооблагаемыми ресурсами, определяемой налоговыми базами. Мы считаем, что необходимо
тщательно, на научной основе определить налоговую базу и экономический потенциал российских
регионов и с учетом различий даже в рамках действующей налоговой системы перегруппировать их
налогообложение, а в дальнейшем принять такую налоговую систему, которая позволит выявить
реальный налоговый потенциал и обеспечить устойчивый экономический рост каждого региона.
От налогового потенциала зависят качество и количество услуг, предоставляемых
государством своим членам.
Модернизация налогового администрирования контрольных функций налоговых служб и
обеспечения налоговой безопасности предполагает типологизацию, унификацию и стандартизацию
налоговых процедур, создание единой нормативной правовой базы ФНС России по обеспечению
налоговой безопасности, упрощение доступа граждан к услугам налоговых органов, повышение
эффективности и продуктивности работы налоговых органов, улучшение обратной связи с
гражданами и реакцию налоговых органов на их нужды[5].
Основные направления модернизации налогового администрирования контрольных функций
налоговых служб:
необходимо упростить гражданам доступ к услугам налоговых органов, повысить
эффективность и продуктивность работы налоговых органов, улучшить обратную связь с гражданами
и реакцию налоговых органов на их нужды;
типологизация, унификация и стандартизация налоговых процедур с использованием
современных информационных технологий, в том числе концентрация всех рутинных операций и
процессов в специализированных налоговых органах;
исчисление
налогов
на
основе
упрощенной
финансовой
отчетности
налогоплательщиков «единая декларация - единый счет - единый платеж - единый адрес (платежа)».
Расширить электронных сервисов и услуг ФНС России;
система самостоятельной оценки налогоплательщиком рисков по результатам своей
финансово-хозяйственной деятельности. Систематическое проведение самостоятельной оценки
рисков по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности;
внутриведомственный аудит налоговых органов, анализ рассмотрения судебных споров
с участием налоговых органов и работы досудебного аудита;
развитие служб налогового консультирования, аудиторских, адвокатских и
консультационно-юридических служб;
создание эффективных программ, проведение бизнес-консультаций для обучения и
оказания услуг налогоплательщикам путем взаимодействия с бизнес-центрами и общественными
организациями.
Модернизация администрирования налоговых органов, контрольных функций и
экономических и административных форм обеспечения налоговой безопасности налоговых служб
требует четко организованной системы налогового администрирования (ФНС - управление инспекция - налогоплательщик), предельно прозрачной и упрощенной налоговой отчетности единого
общегосударственного Реестра налогоплательщиков, регламента внедрения бесконтактных форм
взаимодействия
с
налогоплательщиками,
образования
института
самозащиты
прав
налогоплательщиков, который состоит в возможности защиты имущественных прав[6].
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В модернизации налоговых органов должны принимать участие налогоплательщики через
модернизированную Общественную палату, состоящую из представителей социально-значимых
институтов и организаций гражданского общества и само государство.
Целями налоговой модернизации налоговых органов являются:
повышение качества и доступности государственных услуг;
ограничение вмешательства налоговых служб в деятельность субъектов
предпринимательства, в том числе прекращение установления планов по сбору налогов;
повышение эффективности налоговых отношений между налоговыми органами и
налогоплательщиками.
Модернизация налоговых органов заключается:
в передаче ведущей роли в налоговых отношениях налогоплательщику;
в государственном менеджменте налогового учета использования природных ресурсов;
в стандартизации и регламентации работы налоговых органов по разработке и
внедрению стандартов налоговых услуг, предоставляемых налоговыми службами, а также по
внедрению административных налоговых регламентов на всех этапах и уровнях налогообложения;
в оптимизации функций налоговых органов и противодействии коррупции, налоговому
рэкету и налоговому террору;
в совершенствовании структуры деятельности инспекции налоговых органов;
в
повышении
эффективности
взаимодействия
налоговых
органов
и
налогоплательщиков;
в совершенствовании форм и методов налогового контроля;
в модернизации налоговых органов и систем информационного обеспечения, в том
числе налоговой безопасности;
в формировании необходимого организационного, информационного, ресурсного и
кадрового обеспечения, совершенствовании механизмов распространения успешного опыта
налогового администрирования;
в обеспечении налогового планирования и прогнозировании;
в обеспечении налоговой безопасности.
Модернизация администрирования налоговой политики означает эффективную систему
государственных организационно-управленческих мероприятий по управлению налогами, налоговой
системой, налоговыми органами и налоговым планированием.
Модернизация администрирования налоговой политики РФ заключается:
в переходе к инновационно-инвестиционному подходу к формированию налоговой
политики, который ориентируется на потребности развития как государственного, так и частного
капитала. Во главу угла ставится инвестиционный процесс, а налогообложение рассматривается как
фактор расширенного воспроизводства;
в особо льготном налоговом режиме для инвестиционной деятельности и в первую
очередь для вложений в высокотехнологичные и наукоемкие отрасли, в создании дополнительных
условий для активизации инновационной деятельности, в максимально льготном налогообложении
производственного сектора и низкооплачиваемого наемного труда;
в создании программы «единой налоговой декларации» и «единого расчетного счета и
платежа», которая позволит обеспечить выполнение следующих задач: унификации основных
налоговых процедур; упрощения процесса уплаты налогов; постепенного вытеснения бумажного
документооборота в налоговых органах и во взаимоотношениях между различными органами
государственного управления; рационализации взаимоотношений налоговых органов с
налогоплательщиками.
Модернизация администрирования налоговой политики означает эффективную систему
государственных организационно-управленческих мероприятий по управлению налогами, налоговой
системой, налоговыми органами и налоговым планированием.
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Управління грошовими потоками є одним із ключових процесів управління банком. В умовах
посилення конкуренції і зниження прибутковості основних банківських активів перед багатьма
комерційними банками постає проблема підвищення ефективності управління грошовими потоками.
Крім того, з боку НБУ посилюються вимоги щодо створення системи управління ризиками
ліквідності, процентних ставок та інших ринкових ризиків. Отже, актуальність даної тематики
зумовлена необхідністю виявлення тенденцій і перспектив розвитку механізму комплексного
управління грошовими потоками банків з метою підвищення ефективності їх діяльності.
Потреба у створенні ефективної системи управління грошовими потоками банку незаперечна,
як і важливість усвідомлення необхідності розробки теоретичних аспектів її функціонування для
апарату фінансового менеджменту банків. Як кожна сукупність взаємопов‘язаних елементів, система
управління грошовими потоками має свої об‘єкт і суб‘єкт. Якщо об‘єктом управління в ній
виступають грошові потоки банку, пов‘язані здійсненням різноманітних господарських та фінансових
операцій, то суб‘єктом є фінансова служба, склад та чисельність якої залежать від розміру,
організаційної структури банку, кількості операцій, напрямів та видів діяльності. Ефективна система
управління грошовими потоками повинна охоплювати такі елементи: фінансовий, стратегічний
аналіз; контроль; планування та прогнозування [1].
Необхідно виділити такі напрями аналізу грошових потоків: оцінка ліквідності і
платоспроможності в коротко- і довго- строковій перспективах; визначення різниці між
кредиторською і поточною дебіторською заборгованістю; розрахунок чистого оборотного капіталу;
оцінка раціональності управління грошовими коштами та формування грошового потоку;
формування вихідної бази для прийняття управлінських рішень; прогнозний аналіз грошових потоків
банку [2]. Оцінка ефективності управління грошовими коштами в банку стає вихідною інформацією
для подальших управлінських рішень, а саме: для прогнозування майбутніх грошових потоків.
Формування грошових потоків банків України детермінується негативним впливом
операційного середовища та супроводжуються значними дисбалансами за строками та валютами, що
генерують процентний, валютний ризики та ризик ліквідності.
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Рис. 1 Динаміка активів, балансового капіталу та зобов‘язань банків за 2012-2015 рр.
Джерело: АУБ [3]
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Динаміка активів, балансового капіталу та зобов‘язань банків за 2012-2015 рр. свідчить про
зменшення активів українських банків і збільшення зобов‘язань банків при незначному збільшенні
балансового капіталу протягом аналізує мого періоду (рис.1).
Можна зробити висновок, що зменшення обсягу активів негативно впливає на фінансовий
результат та прибутковість статутного капіталу (рис.2) Тому для збільшення фінансового результату
можна рекомендувати поступове та регулярне збільшення статутного капіталу та активів банків.
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ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Сплата податків вважається важливою складовою економічного впливу організації на
фінансовий розвиток держави, її внеском в суспільні блага, адже податки є основою формування
доходної частини бюджету. Додержуючись концепції соціально-відповідального управління, яку все
частіше застосовують вітчизняні компанії у встановленні загальної стратегії бізнесу, менеджери
мікрорівня мають сприймати податки не лише як витрати на бізнес, а й як винагороду, виплачену
суспільству за право працювати всередині нього. При цьому аспекти мінімізації оподаткування
організацій в межах законодавства є релевантними цілям комерційної діяльності, спрямованим на
максимізацію прибутку, підвищення вартості бізнесу. Наявність конфлікту інтересів держави та
організацій щодо визначення податкового тягаря вимагає розвитку методології податкового
менеджменту мікрорівня з позиції етичної цінності оподаткування, а саме чесності, справедливості,
поваги і відкритості при визначенні податкової стратегії і прийнятті управлінських рішень.
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Рис. 2 Динаміка фінансового результату у порівнянні з прибутковістю статутного капіталу та
активів банків України за 2012-2015 рр.
Джерело: АУБ [3]

У той час як обидві ситуації пов'язані зі зменшенням податкової відповідальності, ухилення
зазвичай включає в себе навмисне заниження податкової бази, приховування або надання
недостовірної інформації, тоді як оптимізація «зумовлена високим податковим навантаженням на
суб‘єктів господарювання, а використання основних засад податкового менеджменту на
підприємствах усіх форм власності дасть змогу оптимізувати економічну стратегію при заданих
параметрах податкового середовища й змінності макроекономічних показників, кон‘юнктури ринку,
можливості перерозподілу або перекладення частини податкового навантаження на своїх
контрагентів» [1, с. 400].
Принципами соціально-орієнтованого податкового менеджменту автором вважаються:
підзвітність;
прозорість і достовірне розкриття інформації;
взаємодія із державою та суспільством;
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морально-етичний підхід;
системність поглядів;
зобов'язання створювати додану вартість, встановивши відповідну податкову стратегію;
стандартизація принципів корпоративної культури;
усвідомлення ролі соціально-відповідального податкового менеджменту організації для
суспільства.
При цьому прозорість є ключовим фактором соціально-орієнтованого податкового
менеджменту, адже зацікавлені сторони повинні мати детальну інформацію про податки, що
сплачуються компанією, її податкову стратегію. Розкриття інформації перед громадою про обсяги
сплачених податків, їх структуру, вплив на формування доходів бюджетів всіх рівнів дозволить не
тільки поліпшити податковий контроль та адміністрування податків, знизити рівень ухилень від
оподаткування, а й забезпечити певну ділову репутацію організації, підвищити або знизити її
конкурентоспроможність через комплаєнс-функцію.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Инвестиционный климат – совокупность социально-экономических, политических и
финансовых факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка и
величину [1].
Одним из индикаторов инвестиционного климата страны, разработкой которого занимался
исследовательский институт Heritage Foundation, является индекс еѐ экономической свободы. Данный
индекс состоит из 10 показателей, значения которых варьируются от 0 до 100. Этими показателями
являются:
- свобода от коррупции;
- защита прав собственности;
- свобода трудовых отношений;
- свобода бизнеса;
- монетарная свобода;
- свобода торговли;
- свобода инвестиций;
- финансовая свобода;
- свобода предпринимательства;
- фискальная свобода.
Инвестиционном климат Республики Беларусь может быть определен по следующим 4
показателям из предложенных [2].
Индекс свободы от коррупции отражает степень преобладания коррупции в государстве над
законом. Таким образом, чем выше уровень коррупции в государстве, тем ниже уровень
экономической свободы в стране.

Рисунок 1.1 – Изменение индекса свободы от коррупции 2010–2016 гг. в Республики Беларусь
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Из данных приведенных на рисунке 1 следует, что, уровень коррупции в Беларуси на 2015 год
составляет 29% и в 2016 остается практически неизменным (31%), несмотря на многочисленные
меры по борьбе с коррупцией. Это возникло вследствие того, что для коррупции характерен высокий
уровень утаивания преступлений. Зачастую сами коррупционеры воспринимают свои поступки ни
как противозаконные, а как местную традицию. В Беларуси государственный аппарат играет
доминирующую роль над всеми сферами жизни общества, вследствие чего наблюдается отсутствие
прозрачности в государственной системе.
Индекс свободы предпринимательства определяет эффективность правительственного
регулирования бизнеса в стране.

Рисунок 2 – Изменение индекса свободы предпринимательства 2010–2016 гг. в Республике Беларусь
В 2015 году уровень данного индекса имел значение в 72,0%, это выше среднемирового
уровня. Высокий уровень данного показателя обуславливается упрощениями регистрации новых
компаний, но дальнейшее получение необходимых разрешений и лицензий усложняет ведение
бизнеса. Вследствие этого на протяжении последних лет наблюдается снижение данного показателя.
Индекс фискальной свободы измеряет налоговое бремя экономики государства. Влияние
данного показателя на инвестиционный климат страны обуславливается тем, что если в практике
страны нет «налоговых каникул», отсутствуют льготы для инвесторов или высокий уровень
налогообложения, то инвесторы не будут вкладывать средства в экономику страны.
Рисунок 3 – Изменение индекса фискальный свободы 2010–2016 гг. в Республике Беларусь

Согласно данным рисунка 2 можно сделать вывод, что в Беларуси предоставляются льготные
условия налогообложения для инвесторов, являющихся резидентами в Свободных Экономических
Зон (далее СЭЗ) и Китайско–белорусский индустриальный парк «Индустриальный парк «Великий
камень».
В последние несколько лет был принят ряд законов, призванный увеличить инвестиционную
привлекательность нашей страны. Так закон Республики Беларусь «Об инвестициях» вступил в силу
с 24 января 2014 г. Принятый закон должен был активизировать инвестиционную деятельность в
нашей стране. Однако нестабильная макроэкономическая ситуация в стране до сих пор пугает
иностранных инвесторов, новый закон не предлагает никаких механизмов защиты инвесторов от
экономических потрясений. Положительным является уравнивание иностранного и белорусского
инвестора в правах. Беларусь занимает 4–е место в мире по количеству проведенных реформ во всех
сферах деятельности за последние 10 лет, однако ни на росте иностранных инвестиций, ни на
улучшении инвестиционного климата это не сказалось [3].
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Столь низкие показатели эффективности проводимых реформ также говорят о необходимости
смены вектора преобразований. Проведенное исследование показывает, что уже предпринят ряд
шагов по улучшению инвестиционного климата в нашей стране. Однако зачастую данные меры
оказываются не эффективными, либо результат от их внедрения незначителен. Необходима
структурная перестройка к подходу привлечения иностранных инвесторов в Беларусь, в противном
случае ждать притока иностранных средств не приходится.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЛЬНЯНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В целях повышения эффективности реализации государственных программ и
совершенствования порядка оказания государственной финансовой поддержки в 2016 году Главой
государства принят ряд решений, в том числе Указ Президента от 23 марта 2016 года № 106 «О
государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки» и № 289 от 25
июля 2016 года «О порядке формирования и финансирования, выполнения и оценки эффективности
реализации государственных программ».
В соответствии с требованиями Указа Президента №106 в республике создан механизм,
позволяющий распределять бюджетные средства на основе программно-целевого метода. Основой
распределения денежных средств являются сформированные государственные программы, которые
в обязательном порядке должны содержать цели, задачи, комплекс мероприятий со сроками их
реализации, исполнителями, а так же источниками финансирования. Указом Президента № 289,
определены критерии и требования к показателям, характеризующим качественное достижение целей
и задач государственных программ, а также требования об оценке их эффективности на всех этапах –
от подготовки до реализации, дополнены требования к содержанию госпрограмм в части составления
перечня мероприятий, планируемых к реализации с государственной финансовой поддержкой.
С учетом новых подходов по оказанию государственной поддержки
организациям
агропромышленного комплекса (далее – АПК) с марта 2016 года оказание государственной
финансовой поддержки льняному подкомплексу республики осуществляется в рамках раздела
«Развитие подкомплекса технических культур» подпрограммы 1 «Развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196. Государственная поддержка льняного
подкомплекса будет оказываться исходя из суммы бюджетных расходов на 2016–2020 года.
Финансирование мероприятий предусмотренных разделом «Развитие подкомплекса технических
культур» будет осуществляться за счет средств республиканского, местного бюджетов, включая
субвенции, средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
Безусловно, все предпринятые шаги по развитию бюджетной поддержки агропромышленного
комплекса и в том числе льняного подкомплекса «…призваны усилить ее целевой характер и
результативность без значительного увеличения размера выделяемых средств»[1, с. 18] и окажут
положительное влияние на повышение эффективности использования бюджетных ресурсов.
Вместе с тем, в связи с переходом республики на программно-целевое бюджетирование особую
актуальность приобретают вопросы качественного совершенствования бюджетных программ
(подпрограмм), а также использования адекватной системы оценки эффективности результатов,
полученных в ходе реализации бюджетных программ (подпрограмм).
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В государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020
годы закреплен порядок проведения оценки эффективности ее реализации в шесть этапов, исходя из
достижения установленных значений каждого из сводных целевых показателей программы и целевых
показателей ее подпрограмм. Под сводным целевым показателем реализации государственной
программы понимается величина, характеризующая достижение цели программы, а под целевым
показателем – величина, характеризующая выполнение задачи заказчиками и исполнителями
мероприятия в соответствующем финансовом году. В качестве сводных целевых показателей
программы «Развитие аграрного бизнеса в Республике Беларусь» на 2016 год установлены:
производительность труда в сельском хозяйстве; темп роста экспорта сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания; отношение кредиторской задолженности и задолженности по
кредитам и займам к выручке от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в сельском хозяйстве.
В качестве целевого показателя подпрограммы 1 «Развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства» – индекс производства продукции растениеводства в
хозяйствах категорий. Целевые показатели по подкомплексам АПК программой не предусмотрены,
но обозначены индикаторы развития подкомплексов. Так, в качестве индикаторов развития
подкомплекса технических культур (льняной подкомплекс) на 2016–2020 годы являются:
обеспечение к концу 2020 года производства льноволокна в объеме 55 тыс. тонн; повышение
урожайности льноволокна – до 11 центнеров с гектара, а также повышение среднего номера
льнотресты до 1,5; достижение к концу 2020 года до 50 процентов удельного веса длинного волокна в
общем объеме производства; снижение затрат на производство одной тонны льноволокна условным
номером 10 не менее чем на 1 процент.
На наш взгляд, методика оценки эффективности реализации Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы имеет ряд недостатков:
– при осуществлении оценки эффективности реализации программы оценивается достижение
целевых показателей и полнота финансирования и не учитывается степень влияния различных рисков
на их выполнение. Вместе с тем в сфере агропромышленного производства даже при
финансировании программ в полном объеме возможно невыполнение ряда запланированных
мероприятий в силу объективных причин, обусловленных негативным влиянием природноклиматических, макроэкономических и других рисков;
– предложенная методика оценки эффективности подпрограмм не учитывает степень
достижения индикаторов развития подкомплексов АПК плановым показателям, а именно они, на наш
взгляд, являются неотъемлемой частью реализации подпрограмм. Игнорирование индикаторов
развития подкомплексов при комплексной оценке не дает возможности оценить эффективность
использования бюджетных средств в отдельной отрасли, что не позволяет оценить, является ли
действующий механизм государственной поддержки экономически оправданным для каждой отрасли
в отдельности;
– недостатком методики является невозможность применения в течение финансового года
такого элемента оценки эффективности реализации программы (подпрограмм), как мониторинг
реализации программы (подпрограмм), в силу отсутствия закрепленных промежуточных результатов
(например, с разбивкой по кварталам). Программой предусмотрен лишь ежегодный мониторинг,
осуществляющийся по окончании финансового года;
– сроки проведения ежегодной оценки эффективности хода выполнения и результатов
реализации программ (подпрограмм) определены в течение 6 месяцев после окончания финансового
года (январь – июнь), и соответственно, результаты оценки госпрограммы не могут быть
своевременно учтены при формировании бюджета на следующий год.
С целью совершенствования системы оценки эффективности реализации Государственной
программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы можно предложить
следующие рекомендации.
Во-первых, необходимо для каждой подпрограммы предусмотреть закрепление контрольных
событий по датам и ежеквартальных целевых индикаторов развития подкомплексов АПК. С этой
целью следует разработать детальный план-график реализации мероприятий подпрограмм (разделов
подпрограмм). Такой документ позволит осуществлять непрерывный поквартальный процесс
отслеживания хода реализации программы и подпрограмм (мониторинг), с целью оперативного
выявления отклонений от плана и своевременного принятия решений, связанных с корректировкой
запланированных мероприятий.
Во-вторых, общий алгоритм оценки, в том числе должен включать оценку степени реализации
контрольных мероприятий подпрограмм, отраженных в плане-графике реализации мероприятий.
197

Такой подход позволит учесть влияние всевозможных рисков на конечный результат реализации
госпрограммы.
В-третьих, в дополнение к существующей методике оценки эффективности, ориентированной
на соответствие полноты достижения фактических целевых показателей запланированным
показателям в рамках программ и подпрограмм, следует разработать методику оценки
эффективности реализации расходования бюджетных средств в приложении к подкомплексам АПК с
учетом закрепленных индикаторов развития.
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В Україні на шляху сталого соціально-економічного розвитку та прагнення до успішної
інтеграції до європейського простору, великою проблемою постає низький рівень соціальноекономічного розвитку регіонів. Основним призначенням місцевих бюджетів є фінансове
забезпечення розвитку територіальних утворень, підвищення рівня життя населення, вирішення
соціально-економічних завдань органів місцевого самоврядування.
Недосконалість формування та результативного використання місцевих бюджетів призводить
до соціальних та економічних дисбалансів у процесі розвитку територіальних одиниць, що, в свою
чергу, сповільнює рух усієї країни до євроінтеграції. Ефективним шляхом покращення соціальноекономічного стану регіонів є реформування місцевих бюджетів відповідно до вимог Європейського
Союзу для більш ефективної інтеграції України до європейського простору [1].
Місцеві бюджети виступають як інструменти перерозподілу суспільного продукту між
різними сферами діяльності, соціальними верствами населення, окремими адміністративнотериторіальними утвореннями. Крім того, місцеві бюджети – джерело фінансування тих програм, які
безпосередньо пов‘язані з вирішенням проблем економічного і соціального розвитку територій.
Процес євроінтеграції України передбачає реалізацію заходів, спрямованих на гармонізацію й
уніфікацію бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики та інституційних умов їх реалізації.
Євроінтеграційний шлях розвитку України сьогодні передбачає, що увага має зосереджуватися на
бюджетно-податковому регулюванні. Тобто в умовах активізації євроінтеграційних процесів в
Україні особлива увага повинна приділятися такому її напряму, як бюджетно-податкова політика.
Реалізація податкової політики безпосередньо впливає на створення сприятливої чи
несприятливої кон'юнктури ринку та умов для розвитку економіки держави. Отже, головною метою
сучасної податкової політики на місцевому рівні є забезпечення стійких податкових надходжень до
місцевого бюджету, рівність всіх платників перед законом, а також проведення заходів із
удосконалення податкової політики. Вирішення проблеми побудови ефективної податкової політики
повинно здійснюватись шляхом вивчення, аналізу і творчого осмислення як існуючої в Україні
законодавчої бази, так і набутого у світі досвіду в сфері оподаткування.
У наш час важливим питанням є забезпечити формування такої системи оподаткування в
Україні, яка сприяла б розвитку економіки, формуванню повноцінних суб'єктів ринкових відносин з
одночасним подальшим вирішенням проблеми скорочення дефіциту бюджету і досягнення
фінансової стабілізації та переходом до економічного зростання. Потребує змін і сам механізм та
цільове спрямування податків.
Узагальнення досвіду формування і реалізації податкової політики в державах-членах ЄС та
необхідність його врахування у стратегії інтеграції України до європейського економічного простору
підкреслюється тим, що існують спільні для всіх розвинених європейських країн теоретичні
передумови і науково обґрунтовані принципи побудови податкової системи та практика її успішного
функціонування. Досвід ЄС у сфері оподаткування апробований і довів свою ефективність.
В умовах євроінтеграції вагомого значення набуває адаптація фінансової політики до умов
глобалізаційних і євроінтеграційних процесів. Адаптація передбачає чітке визначення як принципів
розробки податково-бюджетної політики, так і її основних напрямів та цілей. При цьому головна мета
198

фінансової, а у її складі - податково-бюджетної, політики держави повинна бути єдиною для всіх
рівнів влади (державного, регіональних і місцевого), для всіх суб‘єктів. Такою метою виступає
стабільний соціально-економічний розвиток країни та задоволення потреб населення у відповідності
із встановленими стандартами. Реалізація фінансової політики повинна передбачати зростання
фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні суб‘єктів господарювання, сприяти
створенню міцної фінансової основи діяльності органів влади для реалізації завдань і функцій,
покладених на державу, забезпечувати стабільність суспільного виробництва з метою поліпшення
економічного становища держави й соціального захисту населення. Держава для впливу на
економічний розвиток, досягнення стійкого розвитку економіки об‘єктивно змушена застосовувати
весь набір наявних у неї інструментів і методів фінансової політики: грошово-кредитне регулювання,
міжбюджетне й бюджетно-податкове регулювання тощо, а також ураховувати цілу низку факторів:
соціальних, політичних, демографічних, екологічних, технологічних, інфраструктурних [1].
Отже, для ефективного розвитку та успішної євроінтеграції в Україні важливо забезпечити
спрямованість фінансової політики на задоволення інтересів широких верств населення. Успіх
фінансової політики перебуває в площині макроекономічного зростання на основі розвитку реального
сектора економіки, що приводить до розширення бази оподаткування, і зміцнення стратегічних
позицій України на міжнародній арені.
При аналізі проблеми адаптації фінансової політики до умов глобалізаційних і
євроінтеграційних процесів, основну увагу необхідно приділити підтримці стабільності фінансової
системи й усієї економіки країни. Властивість бюджетно-податкової політики як автоматичного
стабілізатора будуть сприяти ефективній протидії негативним шокам за умови прогресивності
фіскальної системи за доходами і витратами. При цьому слід врахувати, що стабілізаційні функції
податкової системи ефективні лише протягом коротко- і середньострокового періоду, коли
дискреційні фіскальні міри не можуть бути швидко використані або їхня ефективність буде набагато
нижчою.
Іншим аспектом є те, що використання фіскальної політики для цілей макроекономічної
стабілізації може призвести до зростання дефіциту бюджету, у випадку, якщо країна перебуває в
несприятливих макроекономічних умовах. При виникненні бюджетного дефіциту держава (органи
місцевого самоврядування) будуть змушені шукати джерела його покриття. Традиційно такими
джерелами можуть бути: зміна податкового законодавства, введення нових податків, що дозволяє
збільшити податкові надходження, додаткова емісія грошей, а також запозичення на внутрішньому
або зовнішньому ринках.
Україна – невід‘ємний учасник глобальної системи відносин у таких сферах, як фінанси,
торгівля, інвестиції, інформаційні потоки, транспорт і зв‘язок, науково-технічний прогрес, освітній
простір тощо. Однак Україна, як і будь-яка незалежна держава, має свої особливості й можливості. У
цьому зв‘язку важливим стає розуміння і вивчення механізмів, що регулюють процеси адаптації
вітчизняної фінансової політики до глобалізаційних та інтеграційних процесів у світовій економіці.
Необхідність адаптації національного господарства до вимог і викликів глобалізації, нейтралізації
ризиків, пов‘язаних із нею та її негативними наслідками, збіглася у часі із процесами трансформації
економічної і фінансової систем.
Формування інституціональної структури фінансової системи є важливим елементом
державної фінансової політики. Цей процес відбувається як шляхом розвитку і удосконалення вже
наявних елементів системи, так і через створення нових. Основним завданням адаптивної фінансової
політики є розробка механізму захисту інституційних трансформацій, викликаних процесами
фінансової глобалізації. Розходження в рівнях фінансового розвитку країн та сформованих у них
інститутів – причини того, що одні виявляються лідерами, інші – аутсайдерами. Тому
інституціональні реформи в Україні мають бути орієнтовані на ефективні інституційні зразки [1].
Нинішня бюджетно-податкова політика, все ще не відповідає стандартам економічно розвинених
країн ЄС, не забезпечує повноцінну фінансову самостійність органів державної влади різних рівнів.
Тому слід продовжувати впровадження податкового механізму відповідно до європейських вимог,
що дасть змогу створити ефективнішу податкову політику з дотриманням принципів цілісності,
нейтральності, справедливості. Також значну увагу в процесі євроінтеграції України необхідно
приділити розвитку вітчизняного фінансового ринку, оскільки саме цей напрям фінансової політики
зможе забезпечити виконання перерозподільної й стабілізуючої функції фінансів у державі.
Література: 1. Петрушевська В.В. Трансформація фінансової політики України в умовах
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Банковская система играет ведущую роль в накоплении инвестиций, в привлечении средств
реальных и потенциальных инвесторов. Современные банки являются главным партнѐром
государства по реализации денежно–кредитной и инвестиционной политики, оптимизации издержек
и распределению рисков между субъектами экономики.
Анализ банков различных стран свидетельствует о том, что с развитием универсализации
усиливается тенденция к специализации деятельности банков. В странах с развитой рыночной
экономикой важное место занимают специализированные банки. Из них наибольший интерес
представляют инвестиционные банки с особыми задачами, связанными с реализацией национальных
интересов. Стереотип деятельности инвестиционных банков зарубежных стран со сложившимся,
устоявшимся финансовым рынком не может быть механически перенесѐн на условия развивающихся
рынков, однако изучение мирового опыта позволяет выделить апробированные формы, которые
могут быть использованы в Республике Беларусь.
Разграничение сфер деятельности между различными кредитными институтами было введено
в ряде стран после мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. Так, в Италии до кризиса банки в
расчѐте на сохранение благополучной конъюнктуры предоставляли средне- и долгосрочные кредиты
на основе краткосрочных сберегательных вкладов. В условиях экономического кризиса это привело к
ухудшению ликвидности банков и последующей цепочке крупнейших банкротств. Согласно
банковскому закону 1936 года была предпринята специализация банков: определены банки, которые
занимаются только краткосрочным или только средне- и долгосрочным кредитованием.
Структура этих операций может различаться в зависимости от специализации
инвестиционных банков и особенностей построения кредитной системы страны, что отражается в
балансе. Так, более четверти активов американских инвестиционных банков приходится на ценные
бумаги (‖Drecksell― 34,1%, ‖Solomon Brothers― 33,1%, ‖Merril Lynch― 26,3%), в активах английских
деловых банков доля кредитов существенно выше, чем ценных бумаг (‖Montegue― - соответственно
41,8 и 8,3%, ‖Rotshild― - 21.4 и 0,3%, ‖Lazard Brothers― - 19,2 и 0,2%).
Наличие банков, которые функционируют в сферах деятельности, имеющих актуальное
значение для национальной экономики, при поддержке государства, характерно для многих стран.
Одной из тенденций современной мировой практики является расширение деятельности банков
развития. В соответствии с концепцией, разработанной ‖World Bank―, такие институты должны стать
катализаторами экономических программ и проектов.
Банки развития различаются по направлениям и масштабам деятельности, формам
собственности и другим характеристикам. Они представлены небольшими и крупнейшими
финансовыми институтами, лидирующими в рейтинге банков развития мира. В мировой практике
получили распространение частные и государственные банки развития.
Так, в Германии банки развития, как кредитные институты с особыми задачами, представляют
собой частные и государственные финансово-кредитные организации, выполняющие ряд функций по
стимулированию определенных сфер национальной экономики. Частным банком является, к
примеру, ‖Industriekreditbank AG - Deutsche Industriebank―, занимающийся выдачей долгосрочных
кредитов предприятиям, финансовое состояние которых не позволяет привлекать средства за счѐт
эмиссии акций, государственным - ‖Kreditanstalt fur Wiederaufbau― (Банк восстановления),
деятельность которого связана с поддержкой кризисных отраслей экономики и кредитованием
экспорта.
В Нидерландах многие из специализированных банков являются государственными или
функционируют на основе государственных гарантий. К таким банкам, в частности, относятся
Национальный инвестиционный банк, осуществляющий вложения капитала в менее развитых
регионах и предоставление кредитной поддержки компаниям, испытывающим финансовые
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трудности. Во Франции на долю государственных кредитных институтов приходится более
половины инвестиционных кредитов.
Первоначально финансированием инвестиционных проектов занимались крупнейшие
американские и канадские банки. Эта сфера деятельности освоена банками всех развитых стран, при
этом лидирующие позиции принадлежат банкам Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции
и Японии. Активно участвуют в финансировании инвестиционных проектов международные
финансовые институты, в частности МБРР и ЕБРР [1, c.16].
Роль группы Мирового банка в развитии инвестиционного кредитования
велика и
проявляется, прежде всего, в его деятельности по организации совместного финансирования
проектов. Если в 1980-е гг. Мировой банк по линии совместного финансирования направлял 1/3
своих кредитов, то в настоящее время – свыше половины. При совместном с Мировым банком
финансировании частные инвесторы/ кредиторы получают ряд выгод: Мировой банк обеспечивает
высококвалифицированную экспертизу проекта и утверждает его к финансированию; как спонсор
проекта Мировой банк обеспечивает эффективное управление реализацией проекта; Мировой банк
снимает с частного инвестора риск неплатежей со стороны заѐмщика.
В качестве участников финансирования проектов, отобранных Мировым банком, могут
выступать не только частные инвесторы/кредиторы, но и другие международные финансовые
институты, в частности, региональные банки развития. Фактически финансовое участие институтов
Мирового банка в реализации проектов даѐт софинансирующим структурам возможность смелее
идти на применение схем проектного финансирования.
В свою очередь, для ЕБРР главной целью является организация финансирования
инвестиционных проектов таким образом, чтобы на каждую единицу денежных фондов, выделяемых
банком в виде кредитов, инвестиций или гарантий, приходилось максимальное количество
финансовых ресурсов, привлекаемых для реализации проекта из других источников (ʼʼТриггерный
эффектʻʻ). Если первоначально в проектах доля ЕБРР в общем объеме финансирования составляла
примерно 1/3, то в ряде последующих проектов с участием банка этот показатель удалось понизить
до 20% и менее [2, c.24].
К формам проектного финансирования, которые могли бы успешно использоваться в
Республике Беларусь, можно отнести схемы ‖строить - эксплуатировать - передавать― (‖build - operate
- transfer― - ВОТ) и ‖строить - владеть - эксплуатировать - передавать― (‖built - own - operate - transfer―
- BOOT) с привлечением иностранных инвестиций при сочетании финансирования с ограниченным
регрессом с финансированием под правительственную гарантию.
Также зарубежный опыт показывает, что необходима одна структура, координирующая все
аспекты инвестиционной деятельности. Так, в США имеется национальное Агентство по
инвестициям с сетью местных отделений. В Болгарии создана Комиссия по содействию инвестициям
при правительстве. В Чехии есть специализированное Агентство по инвестициям. В России всеми
вопросами занимается Минэкономики.
В наших условиях имеет прямой смысл перенять опыт России и сосредоточить работу с
инвестициями в Министерстве экономики, осуществляющем разработку важнейших экономических
проблем, имеющем опытных специалистов по всем отраслям хозяйства, которые отчѐтливо
представляют конечную цель любых капитальных вложений.
Совсем нелишним было бы иметь соответствующие структуры управления в Кабинете
Министров и облисполкомах. Завершить ‖вертикаль― целесообразно созданием государственной
инвестиционной корпорации. Изучение опыта многих стран мира показывает, что все они на этом
этапе своего развития сталкивались с острой проблемой недостатка необходимых для подъѐма
экономики инвестиций. Каждая страна решала эту задачу по-своему, используя как отработанные в
международной практике финансовые инструменты, так и оригинальные национальные разработки.
Предложенные схемы инвестирования белорусской экономики, как представляется, могли бы
способствовать еѐ развитию.
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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ
Однією із умов подальшого соціально-економічного розвитку України, модернізації її
економіки та запровадження інноваційних технологій є залучення значних інвестицій. При цьому
інвестиційна діяльність є багатовекторним процесом, адже, з одного боку, існують різноманітні
зовнішні та внутрішні джерела інвестування, а з іншого – багато напрямків інвестування.
Різноманіття джерел фінансування та сфер використання інвестицій накладається на той факт, що
обсяги наявних для інвестування ресурсів є обмеженими у просторі, часі та нерідко супроводжуються
ризиками.
За таких обставин надзвичайно важливою є регулююча роль державної фінансової політики,
реалізація якої спрямована на стимулювання інвестицій, їх оптимальний галузевий та територіальний
розподіл, підтримку розвитку інвестиційної діяльності малого та середнього бізнесу. Теорія та
практика доводять необхідність і можливість регулювання інвестиційної діяльності за допомогою
податків, державного кредиту, видатків бюджету та інших складових державної фінансової політики.
Багатовекторність сучасних інвестиційних процесів обумовлює актуальність дослідження
регулюючої ролі державної фінансової політики не лише у розрізі окремих її складових, а й
комплексного вивчення всіх напрямів такого регулювання. На практиці всі складові діють одночасно,
тому для удосконалення вітчизняної фінансової регуляторної політики та підвищення її дієвості
надзвичайно важливим є комплексне дослідження такого регулювання інвестиційної діяльності[1].
Проблеми впливу державної фінансової політики на інвестиційну діяльність не нові у
фінансовій науці. Теоретико-методологічне підґрунтя цих проблем детально вивчалось у працях
відомих зарубіжних учених: Р. Брю, Дж. Гобсона, Р. Дорнбуша, І. Ігоніної, Дж. Кейнса, А. Кульмана,
Д. Лодердейла, Р. Лукаса, Р. Макконелла, Т. Мальтуса, А. Маршалла, Д. Рікардо, П. Самуельсона, Д.
Сакса, Ж. Б. Сейя, А. Сміта, Дж. Стігліца, Л. Тейлора, І. Фішера, Л. Фрідмана, У. Шарпа, Р. Шмалензі
та ін.
Питання впливу державної фінансової політики на інвестиційну діяльність, зокрема за
допомогою податків, бюджетної політики, державного кредиту та іншого, тією чи іншою мірою
висвітлено у роботах вітчизняних науковців: В. Башка, Т. Богдан, О. Василика, О. Власюка, В. Гейця,
А. Даниленко, Т. Єфіменко, Я. Жаліла, І. Запатріної, Т. Затонацької, В. Зимовця, Ю. Іванова,
І. Крейдич, А. Крисоватого, В. Кудряшова, Л. Лисяк, С. Лондара, І. Луніної, В. Мельника,
О. Молдована, В. Опаріна, К. Павлюк, Т. Паєнтко, Н. Рязанової, А. Соколовської, О. Тимченко,
В. Федосова, Д. Черваньова, І. Чугунова, С. Юрія та ін.
Разом з тим в економічній літературі бракує досліджень комплексного регулювання сучасної
інвестиційної діяльності за допомогою низки складових державної фінансової політики.
У світі існує розуміння того, що прямі інвестиції передбачають не тільки придбання певного
пакету акцій, але й галузеву приналежність їх реципієнта. В українській інвестиційній політиці це
пов‘язано з поняттям «стратегічний інвестор», тобто інвестором, що добре обізнаний з об‘єктом
інвестування, має певний завойований сектор ринку у цій галузі або суміжній галузі в іншому регіоні
або в іншій країні. Основною метою такого стратегічного інвестора є здійснення впливу та участь в
управлінні об‘єктом інвестування[3].
До того ж, до особливостей прямих інвестицій (по відношенню до портфельних) слід
віднести: ускладненість швидкого виходу з ринку; значний ризик; більша сума інвестування, ніж при
вкладанні портфельних інвестицій; значний термін інвестування.
Портфельні інвестиції здійснюють інвестиційні чи фінансові посередники в ролі яких, як
правило, виступають інвестиційні компанії, які не мають контрольного пакету акцій і не втручаються
в менеджмент. Портфельні інвестори зацікавлені вкладати гроші в надійну та фінансово стабільну
компанію. Вони зацікавлені в розвитку ринку цінних паперів, ефективного інституту менеджменту.
Яскравим прикладом портфельного інвестора є Міжнародна фінансова корпорація, яка ніколи не має
контрольного пакету акцій і вкладає кошти тільки у надійні компанії.
У перехідній економіці прямі інвестиції зазвичай призводять до трансферту новітніх
технологій, підприємницьких навичок і досвіду, розширення спектру фінансових операцій. У цей же
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час портфельні вкладення сприяють розвитку фінансового ринку України, поліпшують якість
корпоративного управління та транспарентність ринкових процесів [4, с. 57].
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПРАВЕДЛИВОГО РОЗПОДІЛУ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ
Реалізація політики сталого людського розвитку є одним із пріоритетних стратегічних завдань
державного управління. Громадяни формують своє відношення до наслідків реалізації державної
політики на підставі оцінки якості власного життя. Забезпечення сталого людського розвитку
потребує зменшення дистанцій в соціальних можливостях людей, існуючих розривів та деформацій у
соціальній структурі суспільства, посилення її відкритості. Структурна динаміка суспільства має бути
стабілізована таким чином, щоб від покоління до покоління збільшувалися можливості вибору
способів життя, ресурсів та суспільних благ в межах правил, норм та цінностей, прийнятих в
суспільстві.
Структурні диспропорції в Україні свідчать про те, що в суспільстві не забезпечуються в
повній мірі ні доступ до суспільних благ та необхідних ресурсів, ні потреба кожної людини в
самореалізації. Протиріччя між бажаним і наявним в свідомості громадськості призводить до високої
інституціональної недовірі громадян, накопичення соціальної збудженості, конфліктів поведінки і
ціннісних орієнтацій, що загалом проявляється в нездатності суспільства до сталого розвитку. Прояви
соціальної поляризації, обмеження ресурсів та можливостей, неефективність соціальної системи
сприяють формуванню в свідомості населення образу несправедливого суспільства.
За таких обставин державі необхідно проводити зважене соціально-економічне регулювання,
направлене на вирівнювання можливостей для людського розвитку, досяжність інфраструктурних
об'єктів, доступність послуг соціальної сфери та підвищення їх якості, розширення свободи вибору.
Українське суспільство багато років знаходиться в стані деривації. Переважна маса
населення, не маючи реальної можливості доступу до першорядних ресурсів, політично відчужена та
відсторонена в нішу інстуціональної неучасті. Дефіцит бюджетних коштів, недоліки міжбюджетних
відносин спричинили згортання фінансування багатьох об'єктів інфраструктури, особливо в малих
населених пунктах. В результаті між різними групами населення склався неефективний, соціально
необґрунтований та несправедливий розподіл суспільних благ, які декларативно є доступними для
всіх, а насправді - далеко не для всіх або не за однакових умов. Одним з інструментів вирішення
державних проблем щодо надання суспільних послуг, утримання інфраструктурних об'єктів та
розвитку соціально-орієнтованих галузей економіки загалом є система державно-приватного
партнерства (ДПП).
Останнім часом дослідженню механізмів державно-приватного партнерства приділяється
багато уваги. В науковому просторі ведуться дискусії щодо сутності функціонування державноприватного партнерства як інституту взаємодії влади та бізнесу, пріоритетних напрямів використання
механізму ДПП, обґрунтування його ролі у соціально-економічному розвитку держави тощо. На
жаль, історія розвитку ДПП в нашій країні містить чимало негативних прикладів взаємовідносин між
приватним бізнесом та державою в цій сфері, що неминуче знижує рівень довіри до проектів ДПП як
приватних інвесторів, так і населення. Ця ситуація потребує визначення чинників, які негативно
впливають на ефективність та подальший розвиток державно-приватного партнерства в Україні.
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По-перше, відзначимо, що розгортання співпраці приватного сектору та державної влади
потребує наявності в країні усталеного інституційного середовища. Але зараз інституційні механізми
реалізації проектів ДПП досі чітко не визначені. Досить гострою є проблема неузгодженості
нормативно-правової бази з питань державно-приватного партнерства. Мають певні недоліки норми
та положення Закону «Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 2010 р. № 2404-VI [1].
По-друге, на досить низькому рівні перебуває інституційна спроможність до впровадження
ДПП як органів державної влади так і представників приватного сектору. З боку органів виконавчої
влади все ще мають місце недоліки кадрового забезпечення фахівцями у сфері ДПП. Перш за все
нестача кваліфікованих кадрів позначається на процесі вибору переможців конкурсних відборів
представників приватного сектору, адекватної оцінки їх професійного потенціалу, що згодом впливає
на результати реалізації проектів ДПП.
Виникають проблеми між державними органами та приватними партнерами і під час
проведення погоджувальних процедур та розв‘язання господарських спорів. Несприятливий
інвестиційний клімат, надзвичайно високі ризики бізнесу і складність умов провадження
підприємницької діяльності під час реалізації довгострокових інвестиційних проектів державноприватного партнерства вимагають формування прозорих та більш справедливих «правил гри», які
передбачають знаходження балансу інтересів учасників. Особливої уваги потребує вирішення
питання застосування єдиних принципів ідентифікації, систематизації та процесу розподілу ризиків
на основі досвіду проведення ризик-аналізу проектів ДПП у зарубіжних країнах.
По-третє, недостатній загальний обсяг фінансування реального сектору економіки призводить
до ускладнення механізму надання державної підтримки спільних проектів за участю приватного
сектора. Справедливий розподіл ризиків та зобов‘язань партнерів вимагає гарантування протягом
всього періоду реалізації проекту ДПП його фінансування з боку державного партнера. Відповідний
фінансовий механізм потребує відображення у Бюджетному кодексі України.
Неузгодженим у законодавстві залишається також питання щодо встановлення мінімальної
частки участі приватного партнера у ДПП, висвітлене в аналітичній записці Національного інституту
стратегічних досліджень, в якій, зокрема, йдеться про те, що в Україні «навіть мінімальна частка
приватного фінансування у спільному проекті дозволяє відносити його до категорії ДПП,
перекладаючи більшу частину відповідальності на державу», тоді як «у розвинених країнах
мінімальна частка приватного фінансування складає 25 %» [2]. З цього приводу можна зазначити, що
будь-який проект ДПП, не зважаючи на його очевидні переваги для суспільства, вимагає від
державної влади посилення її наглядової ролі. Контрольні функції держави мають бути закріплені в
договорі. Договірні положення повинні також включати критерії ефективності та індикатори
продуктивності проекту ДПП та способи їх моніторингу. Зазвичай у міжнародній практиці до
зобов‘язань приватного партнера включається вимога регулярно звітувати про виконання робіт згідно
умов договору, а до прав державного партнера додається право доступу до інформації, документів та
об‘єктів з метою перевірки змісту наданої звітності та можливість залучати до перевірки
професіональних спеціалістів, уповноважених діяти від імені державних органів. З боку держави
переважно оцінюється загальний соціально-економічний ефект здійснення конкретного проекту
ДПП, при цьому, якщо цей ефект буде позитивним, то впровадження проекту вважається прийнятним
та цілком виправданим незалежно від того, чи буде позитивним для державного партнера фінансовий
результат. Адже основна мета ініціювання проектів державно-приватного партнерства із залученням
не тільки фінансів приватного сектору, а і його управлінського потенціалу полягає у вирішенні
життєво важливих проблем громади, пов‘язаних із можливістю доступу до ресурсів, справедливим
розподілом суспільних благ та підвищенням якості тих послуг, які традиційно надавалися
державними структурами.
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що продовження процесу
інституціоналізації взаємодії влади та бізнесу у сфері державно-приватного співробітництва є
актуальним завданням державного управління. Поєднання зусиль державного та приватного секторів
у реалізації суспільно значимих проектів, формування прозорості, справедливості та відкритості
відносин між державою, громадянами та бізнесом дозволить забезпечити підвищення рівня
соціально-економічного добробуту, довіри в суспільстві та справедливого розподілу суспільних благ.
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НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Головною метою створення та розвитку будь-якого сільськогосподарського підприємства, не
залежно від виду його діяльності чи форми власності, є отримання максимального кінцевого
фінансового результату.
Розглянемо результати діяльності сільськогосподарських підприємств України протягом
2011-2015 р.р. (табл. 1).
Таблиця 1
Результати сільськогосподарської діяльності
підприємств за 2011-2015 рр. [1]
Відхилення 2015
Роки
р. від
Показник
2011 р.
2011
2012
2013
2014
2015
+/%
Чистий дохід від
реалізації с/г продукції та 13935,5
17936,5
17491,4
17873,6
17989,1
4053,6
29,1
послуг, млн. грн.
17241,5
17288,7
у т.ч. від с/г продукції
13644,3
17611,2
17170,9
3644,4
26,7
з неї: рослинництва
12592,2
16516,6
15892,7
15989,4
16251,6
3658,8
29,1
1287,1
1336,8
тваринництва
1052,1
1094,6
1278,2
284,7
27,1
Прибуток від реалізації
с/г продукції та послуг,
3428,5
3914,4
2844,8
2958,2
3278,3
-150,2
-4,4
грн.. грн..
у т.ч. від с/г продукції
3415,9
3828,2
2765,9
2895,6
3174,1
-241,8
-7,1
2863,1
3155,6
з неї: рослинництва
3386,3
3814,4
2733,7
-230,7
-6,8
тваринництва
29,6
13,8
32,2
41,8
52,5
22,9
77,4
Рівень рентабельності с/г
21,7
26,3
32,6
27,9
19,4
-6,3
діяльності, %
21,5
25,9
у т.ч. від с/г продукції
33,4
27,8
19,2
-7,5
з неї: рослинництва
36,8
30,0
20,8
22,9
27,4
-9,4
2,7
2,8
тваринництва
2,9
1,3
2,6
-0,1
Наведені в табл. 1 дані свідчать про те, що у 2011-2015 рр. фінансові результати
сільськогосподарських підприємств України в цілому був прибутковим. Рівень рентабельності
сільськогосподарської діяльності становив у 2015 р. 26,3 %, але при цьому він зменшився на 6,3 % у
порівнянні з 2011 р. Також слід зазначити, що галузь рослинництва має значно вищу рентабельність,
ніж тваринництво.
Отже, виходячи з вище наведеного можна запропонувати шляхи збільшення фінансових
результатів, які пов'язані з напрямками господарювання сільськогосподарських підприємств.
Напрями оптимізації поділяються на внутрішні та зовнішні.
До внутрішніх напрямків підвищення ефективності діяльності сільськогосподарського
підприємства доцільно віднести:
1. Технологічні нововведення – це особливо сучасні форми автоматизації та інформаційних
технологій, справляють най статичний вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва
продукції.
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2.Устаткування – якому належить провідне місце в програмі підвищення ефективності
передовсім виробничої діяльності.
До зовнішніх напрямків підвищення ефективності діяльності сільськогосподарського
підприємства належать:
1.
Матеріали та енергія – позитивно впливають на рівень ефективності, якщо
розв'язуються проблеми ресурсозбереження, зниження матеріаломісткості та енергоємності
продукції, раціоналізується управління запасами матеріальних ресурсів і джерелами постачання.
2.
Вироби – продукти праці, їхня якість і зовнішній вигляд (дизайн) також є важливими
чинниками. Рівень дизайну має корелювати з корисною вартістю, тобто ціною, яку покупець готовий
заплатити за вироби відповідної якості.
3.
Працівники – є основним джерелом і визначальним чинником зростання ефективності
діяльності є працівники – керівники, менеджери, спеціалісти, робітники.
4.
Організація і системи – являє собою єдність трудового колективу, раціональне
делегування відповідальності, належні норми керування характеризують добру організацію
діяльності підприємства, що забезпечує необхідну специфікацію та координацію управлінських
процесів, а отже, вищий рівень ефективності будь-якої складної виробничо-господарської системи.
5.
Методи роботи – за переважання трудомістких процесів досконаліші методи роботи
стають достатньо перспективним для забезпечення зростання ефективності діяльності підприємства.
6.
Стиль управління – поєднує професійну компетентність, діловитість і високу етику
взаємовідносин між людьми, практично впливає на всі напрямки діяльності підприємства.
7.
Державна економічна і соціальна політика – істотно впливає на ефективність
суспільного виробництва.
8.
Інституціональні механізми – застосовують для безперервного підвищення
ефективності діяльності всіх суб'єктів господарювання держава має створити відповідні організаційні
передумови, що забезпечуватимуть постійне функціонування на національному, регіональному чи
галузевому рівнях спеціальних інституціональних механізмів – організацій.
9.
Інфраструктура – важливою передумовою зростання ефективності діяльності
підприємств є достатній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та
виробничогосподасрької інфраструктури.
10.
Структурні зміни в суспільстві також впливають на показники ефективності на різних
рінях господарювання.
Отже використання всієї сукупності перелічених напрямків може забезпечити достатні темпи
зростання ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств.
Впровадження зазначених заходів дозволить реалізувати виявлені резерви та покращить
загальну якість функціонування підприємства.
Тому, проблема підвищення ефективності виробництва та діяльності сільськогосподарського
підприємства в цілому полягає в забезпеченні максимально можливого результату на кожну одиницю
затрачених трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Основні напрями підвищення ефективності
роботи підприємства полягають в підвищенні його технічного рівня, вдосконаленні управління,
організації виробництва і праці, зміні обсягу та структури виробництва, поліпшенні якості природних
ресурсів тощо.
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Важливим показником ефективності управління банком є залучення ресурсів з метою
забезпечення достатнього обсягу коштів для здійснення активних операцій на вигідних для банку
умовах.
При дослідженні банківської системи України було розглянуто показники депозитної
діяльності десять найбільших комерційних банків України (рис.1), внаслідок чого було виділено, що
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ПАТ КБ «ПриватБанк» є лідером на ринку депозитних послуг. Лідерство банком роздрібного
банківського ринку України було досягнуто за рахунок збільшення частки ринку, підвищення
ефективності діяльності, постійного підвищення надійності, збільшення конкурентоспроможності і
комплексності надання банківських продуктів для своїх клієнтів.
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Рис.1 Показники депозитної діяльності десяти найбільших банків України
В умовах макроекономічної нестабільності в Україні, реструктуризації банківської системи,
надмірних темпів інфляції, комерційні банки повинні здійснювати якомога більш реалістичну
стратегію подальшого розвитку, адаптованого до вимог фінансового ринку. Тому доцільно оцінювати
ефективність і повноту використання банком своїх зобов‘язань, застосовуючи такі показники:
- ступінь використання платних пасивів;
- ступінь використання сукупних зобов‘язань.
З метою оцінки ефективності використання ПАТ КБ «ПриватБанком» своїх зобов‘язань
проведемо розрахунки за цими показниками.
Результати розрахунку ступеня використання платних пасивів банком представлено на рис. 2.
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Рис. 2 Ефективність використання платних пасивів
«ПриватБанк» протягом 2011-2015 рр.

ПАТ КБ

З даних рис. 2 видно, що протягом 2011-2015 рр. збільшились обсяги доходних активів на
87,36 %, платні пасиви також збільшились на 103,17 %. В цілому за період аналізу ефективність
використання депозитів знизився з 93,76 % у 2011 р. до 86,46 % у 2015 р. на 7,3 %, тобто протягом
2011-2012 рр. сягав нормативне значення (90,0%), а починаючи з 2013 р. став нижче нормативного
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значення. Як показує світова практика, норматив використання платних пасивів має становити не
менше 90 %. Але, в цілому на даному етапі по Україні дане явище не вважається надто негативним у
зв‘язку з макроекономічною нестабільністю в країні.
Аналіз ефективності використання сукупних зобов‘язань
ПАТ КБ
«ПриватБанк» відображено рис. 3. Із даних рис. 3 видно, що протягом досліджуваного періоду
збільшувались обсяги як доходних активів, так і сукупних зобов‘язань – за період аналізу на
87,36 і 109,39 % відповідно.
Суттєва відмінність обсягів змін наведених показників на користь більш швидкого
нарощення сукупних зобов‘язань, в порівнянні із збільшення доходних активів, свідчить про
неповноту використання залучених коштів для отримання доходів банком, що оцінюється негативно.
250000

94,00%
91,55%

92,00%
231101

200000
87,14%

86,58%

150000

88,00%
86,00%

84,52%
81,92%

100000
110366

84,00%
82,00%

154303

50000

90,00%

188316

130540

80,00%
78,00%

101040

113759

133604

159173

189314

0

76,00%
2011
Доходні активи

2012

2013

2014

Сукупні зобов‘язання

2015

Коефіцієнт використання зобов‘язань

Рис. 3 Ефективність використання сукупних зобов‘язань
«ПриватБанк» у 2011-2015 рр.

ПАТ КБ

Отже, ми спостерігаємо недостатньо ефективне використання залучених ресурсів, що не дає
змогу компенсувати деякою мірою втрати від звуження ресурсної бази банку. У 2012 році банк
реструктуризував свої зобов‘язання, в результаті чого їхні обсяги суттєво збільшилися, у той час, як
обсяги власного капіталу банку істотно збільшились, що позитивно вплинуло на ступінь
використання ресурсної бази банку, перш за все його сукупних зобов‘язань.
В цілому за 2011-2015 рр. ефективність використання сукупних зобов‘язань значно
знизилась, але усе ще залишається вищою за нормативне значення (80,0%), що в умовах спаду в
національній економіці України оцінюється як позитивне досягнення банку. Отже, можна зробити
висновок, що банк намагається підтримувати ефективність використання власних сукупних
зобов‘язань.
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УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Питання наповнення місцевих бюджетів, а також надання їм більшої самостійності є одним з
найважливіших, адже місцеві бюджети відіграють важливу роль в бюджетній системі України.
Завдяки перерозподілу валового продукту через місцеві бюджети відбувається вдосконалення
структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню, а при
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збалансованості доходів та видатків відбувається зростання соціально-економічного розвитку
регіонів та формуються оптимальні міжбюджетні відносини.
Основною проблемою формування та розподілу місцевих фінансових ресурсів до 2015 року
була надмірна централізація грошових коштів. Головним завданням вирішення цієї проблеми було
наділення місцевих органів влади достатньою кількістю фінансових ресурсів для організації
управління економічною та соціальною сферою на певній території. Тому законопроектом № 2217а
[3] було внесено зміни до Конституції України, які передбачали збільшення кількості дохідних
джерел для органів місцевого самоврядування та підвищення рівня самодостатності місцевих
бюджетів.
Таким чином, розширення дохідної бази місцевих бюджетів наклало на органи місцевого
самоврядування ряд певних обов‘язків. Було змінено механізм фінансування установ охорони
здоров‘я та освіти. Так, в умовах попередньої системи вирівнювання, видатки на фінансування
комунальних установ охорони здоров‘я та освіти були віднесені до видатків, які враховуються при
визначені обсягу міжбюджетного трансферту місцевим бюджетам з державного бюджету (тобто
фактично фінансувалися з державного бюджету). Проте зараз, фінансування зазначених видатків
передбачається у вигляді галузевих субвенцій, які мають чітко зазначену ціль: медична, освітянська,
на підготовку кадрів, що забезпечує виключення випадків перерозподілу зазначених коштів на інші
видатки. Таким чином, місцеві органи влади отримали конкретні цільові кошти, які не можуть
змінювати. На рис. 1 розглянемо зміни, які відбулися після децентралізації у сфері формування та
використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів.
В цілому, до видатків місцевих бюджетів відносять делеговані державою повноваження, а
саме фінансування освіти, охорони здоров‘я, соціального захисту та соціального забезпечення,
фінансування культури та мистецтва, фізкультури та спорту, також кошти на благоустрій території.
Крім того місцева рада може приймати ряд програм, якщо для цього є кошти. За даними Державного
казначейства України [2] до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів з урахування
міжбюджетних трансфертів у 2015 році надійшло 294,4 млрд. грн., що на 67,8 млрд. грн. перевищує
відповідний показник минулого року. Тобто, за рахунок децентралізації фінансових ресурсів було
збільшено надходження до місцевих бюджетів. В таблиці 1 розглянемо динаміку видатків місцевих
бюджетів.
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Рис. 1 Основні зміні, які відбулися шляхом здійснення децентралізації
Таблиця1
Видатки

Динаміка видатків місцевих бюджетів України, 2013-2015 роки
2013
2014
2015
Абсолютний приріст,
млрд. грн.

Усього, млрд. грн.
- з загального фонду
- з спеціального фонду

218,2
194,9
23,3

223,5
188,7
34,7

277,0
233,3
43,5
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58,8
38,4
20,2

Темп росту, %
1,27
1,20
1,87
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2014
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Порівнюючи видатки 2014 та 2015 рр. можна зазначити, що загальний обсяг видатків на
соціально-культурну сферу зріс на 22,4% та склав 225,5 млрд. грн. у 2015 р. Серед них найбільшими
за обсягом є видатки на освіту – 84,0 млрд. грн. (30% від усіх видатків місцевих бюджетів),
соціальних захист та соціальне забезпечення – 72,6 млрд. грн., охорона здоров‘я – 59,5 млрд. грн.
Відбулися деякі зміни у фінансуванні з місцевих бюджетів (рис. 2). Видатки на освіту збільшилась на
12,6 млрд. грн. або на 15%, проте така позитивна динаміка носить більше номінальний характер, який
пояснюється темпами інфляції, ніж реальним зростанням видатків, оскільки у відсотковому
відношенні до ВВП обсяг фінансування коливається у незначним межах. У 2015 році було змінено
механізми бюджетного фінансування та вирівнювання, тобто проведено, що мало вирішити основні
проблеми. Також відбулося збільшення видатків на охорону здоров‘я на 12,9 млрд. грн., такі зміни
відбулися за рахунок збільшення видатків на підвищення заробітної плати з нарахуваннями,
придбання ліків, продуктів харчування, оплату комунальних послуг, енергоносіїв тощо.

2015

Рис. 2 Функціональна класифікація видатків місцевих бюджетів, млрд. грн.
Тобто, аналізуючи функціональну класифікацію видатків можна зробити висновок, що
особливих змін у структурі видатків не відбулося, проте на місцеві бюджети були покладені нові
зобов‘язання щодо фінансування соціальної сфери. Наразі, місцеві бюджети не можуть цілком
профінансувати делеговані на них повноваження, проте, передбачається, що за умови вирішення
законодавчих, організаційних та соціальних проблем місцеві бюджети у майбутньому зможуть мати
достатній обсяг коштів на виконання делегованих повноважень, а громадяни України отримають
підвищення якості надання медичних, освітніх, соціальних та інших послуг.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутствует в любой операции,
только он может быть разных масштабов и по-разному компенсироваться. Было бы в высшей степени
наивным искать варианты осуществления банковских операций, которые бы полностью исключали
риск и заранее гарантировали бы определенный финансовый результат. С таким подходом к делу в
условиях рынка долго невозможно оставаться "на плаву". Следовательно, для банковской
деятельности важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до
минимального уровня.
Система управления банковскими рисками представляет собой совокупность приемов,
способов и методов работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый
результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление
рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.
[1]
Банковский риск – это вероятность понесения кредитной организацией потерь, или
ухудшение ее ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных как с
объективными внешними факторами, так и с существенными внутренними.
Внутренние (внутрибанковские) факторы рисков возникают в результате деятельности банков
и зависят от характера проводимых ими операций, от организации труда и производства, от
управления самими банками всеми сторонами своей жизнедеятельности.
Внешние факторы (источники) банковских рисков — это потенциально неблагоприятные
явления во внешней среде, не зависящие от самого банков.
Группа риска
Внешние риски

Внутренние риски

Классификация банковских рисков
Таблица 1
Класс риска
Категория риска
Риски операционной среды
Правовые риски
Риски конкуренции
Экономические риски
Страновой риск
Риски управления
Риск неэффективной организации бизнеса
Риск
неэффективности
принимаемых
решений
Риск мошенничества
Риск потери деловой активности
Риски
предоставления Технологический риск
финансовых услуг
Операционный риск
Риск
внедрения
новых
финансовых
инструментов
Стратегический риск
Финансовые риски

Рыночный риск
валютный
процентный
фондовый
Кредитный риск
Риск ликвидности
Риск использования заемного капитала
Внебалансовый риск
Примечание: Источник – собственная разработка на основе [2]
Способы управления банковскими рисками - это совокупность приемов воздействия
управляющего субъекта на управляемый объект с целью минимизации потерь. В случае банка мы
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имеем способы воздействия банка на возможные банковские риски с целью минимизации потерь от
их осуществления.
Проблема минимизации рисков занимает важное место среди основных вопросов
совершенствования и рационализации в банковской деятельности. В современных условиях перед
любым банком стоит актуальная задача максимальной качественной оценки эффективности
инвестиционных решений с целью их ориентации на предупреждение рисков и их последствий[3].
Не менее сложная методологическая проблема - управление рисками как на макро-, так и на
микроуровне. На уровне банковской системы основными механизмами регулирования банковских
рисков являются: минимальный размер капитала для вновь создаваемых банков; требования к
составу и нормативы достаточности капитала; стандарты организации и деятельности служб
внутреннего контроля и управления рисками; требования к раскрытию информации о финансовом
состоянии и общем риске банка; нормативные требования к методикам количественной оценки риска
и т.д. На уровне коммерческих банков в дополнение к внешним используются внутренние механизмы
управления рисками, к которым относятся внутренние модели оценки и методы управления рисками
(лимитирование, хеджирование, внутренний контроль и др.) [4]
Мировой и отечественный опыт кредитных организаций позволяет сформулировать
принципы построения внутрибанковской системы управления рисками:
комплексность, т.е. единая структура системы управления для всех видов риска;
дифференцированность, т.е. специфика содержания отдельных элементов системы
применительно к типам банковских рисков;
единство информационной базы;
координация управления различными видами рисков.
Для построения эффективной системы управления банковскими рисками необходимо:
- с учетом вышеуказанных принципов построения системы управления
сформулировать во внутрибанковских документах стратегию и задачи управления;
- установить принципы определения, оценки и диагностики риска в качестве основы
при постановке приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную защиту интересов
всех лиц, имеющих отношение к банку;
- использовать данные принципы в качестве базы для создания важнейших процедур
управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке
документов о делегировании полномочий, а также технических заданий;
- определить процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки
результатов деятельности в соответствии с принципами управления риском и системы контроля,
использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;
- ориентируясь на вышеупомянутые принципы и процедуры, следует разработать
механизм мониторинга и обратной связи в целях обеспечения высокого качества процедур, оценки и
проверки их соблюдения.
Преимущества, которые можно получить, управляя рисками:
Системы управления рисками позволяют увидеть "слабые места" в бизнес-процессах
компании, те что приводят к потерям. Зная их, можно построить работу так, чтобы издержки
снизились, а прибыль стала выше.
Ни для кого не секрет, что для определения стратегических и тактических целей организации
необходимо планирование. Управление рисками позволяет не только строить более точные планы
развития компании и планы работы, но и претворять эти планы в жизнь.
Системы управления рисками показывают в динамике изменение основных показателей
функционирования бизнеса, а также позволяют быстро и наглядно показать, из чего складываются
эти данные. Все это повышает удобство, качество и оперативность работы. [5]
Исходя из вышеизложенного нами материала можно сделать вывод, что все виды рисков
взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банка. Изменение одного вида риска вызывает
изменения почти всех остальных видов. Естественно, все это затрудняет выбор метода анализа
уровня конкретного риска и принятия решения по его оптимизации, ведет к углубленному анализу
множества других рисковых факторов.
Поэтому выбор конкретного метода их уровня, подбор оптимальных факторов очень важны.
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ПРОБЛЕМАТИКА СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В
УКРАЇНІ
Збільшення кількісного показника підприємницького сектору є одним з головних чинників
позитивних структурних змін та модернізації національного господарства, становлення нових
ресурсів економічного пожвавлення, підвищення якості життя населення. Розбудова сфери
підприємництва також веде до інституційної перебудови суспільства на основі поширення
економічної свободи та становлення «середнього класу» як підґрунтя соціальної стабільності.
Аналіз стану розвитку малого підприємництва в Україні свідчить про те, що малий бізнес не
спричинив очікуваних структурних зрушень в економіці держави. Тому тема не втрачає своєї
актуальності.
Метою дослідження є визначення проблем створення малого бізнесу в Україні, аналіз причин
неприбутковості малого бізнесу, а також пошук причин переходу «малих підприємців» в «тіньову»
економіку.
Розгляду тенденцій і особливостей розвитку малого підприємництва на регіональному й
місцевому рівні, виявленню основних чинників, які впливають на його ефективність, і причин, що
стримують процес формування малого підприємництва, присвячено праці Б. Адамова, Г. Кампо, В.
Марачова. Проте динамічність економічної та політичної ситуації в країні вимагає постійного
моніторингу питання.
Розвиток підприємницької діяльності в країнах Європи базується на малих підприємствах.
Значний поштовх для розвитку мікробізнесу у країнах ЄС стався під час світової економічної кризи
2007-2009 років. Для підтримки дрібних підприємців Європейська комісія видала в червні 2008 року
Акт про малий бізнес Європи (The Small Business Act for Europe). Частка мікробізнесу в ЄС вища за
90 %, всього 1,1 % займає середній бізнес, а великий 0,2 % (за даними Європейської комісії, на 2015
рік).
У 2015 році в Україні – за винятком Криму і Донбасу – в мікробізнесі було зайнято 2,4 млн.
осіб із усіх зайнятих бюджетних установ, банків та самозайнятих [1]. Саме на основі цього показника
надалі наводитиметься інформація про часку мікробізнесу за різними критеріями (рис. 1.). Таким
чином, малий бізнес забезпечує майже третину робочих місць у комерційному секторі - без
урахування банків - та надає роботу близько 20 % від найманих працівників [1]. Відсутність сталої
позитивної динаміки розвитку МСП в Україні свідчить як про наявність суттєвих проблем, що
стримують його розвиток, так і про потребу у формуванні та реалізації адекватної та ефективної
державної політики у сфері підтримки розвитку МСП.
На рисунку 1 представлено частку прибуткових підприємств мікробізнесу порівняно із
середніми та великим бізнесом в окремих галузях економіки у 2015 році.
Малий бізнес активно впливає на скорочення відсотку безробітних, протистоїть впливу
економічної кризи, формує новий соціальний клас підприємців.
Однак на даному етапі в Україні малі підприємства майже не ефективні, хоча їх кількість
досягла європейських показників. Найважливішим завданням при організації малого бізнесу є
подолання проблем функціонування підприємства та зробити його конкурентоспроможним.
Згідно опитування, проведеного журналом ―Деловая столица‖, визначено чинник, який в
цьому році найбільше впливає на розвиток і функціонування підприємства. Найбільшою проблемою
є малий попит на продукцію і послуги малих підприємств, які викликані бідністю населення [2].
Однією з проблем, які виникають у підприємців, є неприбутковий продаж товарів та послуг
за сталими цінами, та збільшення витрат на ведення бізнесу. Через данні чинники підприємці
вимушені скорочувати персонал і переходити в ―тіньову‖ економіку, що негативно впливає на
економіку країни в цілому, і крім цього створює соціальну напруженість населення.
Статистика не враховує значну частину підприємців та їх працівників, які зайняті неофіційно
через надмірну зарегульованість підприємницької діяльності та значне фіскальне навантаження на
бізнес. Зазначене свідчить про наявність проблем системного характеру, що перешкоджають
розвитку МСП в Україні.
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Рис.1 Частка прибуткових підприємств мікробізнесу порівняно із середніми та великим
бізнесом, окремі галузі економіки, 2015 рік, %.
У суспільстві не сформовані належні світоглядні передумови для розвитку МСП, пощиреним
є упередження ставлення до приватного сектору економіки, а політика щодо підтримки розвитку
МСП є непослідовною та неефективною. Водночас значна частина проблем зумовлена надмірним
втручанням держави у господарську діяльність, а також низьким рівнем правової культури
(нехтуванням нормами національного законодавства) з боку посадовців органів публічної влади та
самих підприємців [4].
Таким чином, на підставі проведеного дослідження, можна виділити основні проблеми, які
виникли в державі на даний момент у малому підприємництві:
малі підприємства виробляють лише 15% ВВП;
недостатньо сформоване конкурентне середовище в більшості галузях народного
господарства;
кількість малих підприємств зростає, але більшість з них знаходиться в ―тіньовій‖ економіці.
Заходами, які, на думку авторів, сприятимуть розвитку малого бізнесу в Україні, є:
спрощення процедури реєстрації нових підприємств;
―прозорість‖ податків;
обмеження кількості податків;
просвітницька робота з підприємцями (наприклад, щодо процедури проведення перевірок);
перехід до загальних міжнародних засад бухгалтерського обліку.
Також вважаємо за доцільне при створенні малого бізнесу звертати увагу на дохід
середньостатистичного громадянина України, який впливає на формувння попиту на продукцію та
послуги малих підприємців.
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УДК 336.2
Азизова Н.З.
Филиал ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», г. Дербент
Научный руководитель: Гаджиалиев Р.К., к.э.н., доцент
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСХОДОВ В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В целях налогообложения прибыли организаций ст. 252 Налогового кодекса РФ (далее НК
РФ) определяет расходы как обоснованные и документально подтвержденные затраты,
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осуществленные налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически
оправданные затраты, оценка которых производится в денежной форме.
Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности
подразделяются на:
расходы, связанные с производством и реализацией;
внереализационные расходы.
Согласно пп.2 п.1 ст. 265 НК РФ к внереализационным расходам относятся расходы в виде
процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по
ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком с
учетом особенностей, предусмотренных ст.269 НК РФ [1].
Согласно п.1 ст.269 НК РФ при отсутствии долговых обязательств перед российскими
организациями, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, а также по выбору
налогоплательщика предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной
ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на
установленный коэффициент, - при оформлении долгового обязательства в рублях [1].
Статьей 313 НК РФ определено, что порядок ведения налогового учета устанавливается
налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой
соответствующим приказом (распоряжением) руководителя [1].
Получается, что порядок определения предельной величины процентов, признаваемых
расходом, должен быть установлен организацией в учетной политике для целей налогообложения.
Организация может выбрать один из двух вышеуказанных порядков. Если в учетной политике
организация установила, что предельную величину процентов, признаваемых расходом, определяет
исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, то необходимо
отметить следующее.
В целях ст.269 НК РФ под ставкой рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации понимается:
в отношении долговых обязательств, не содержащих условие об изменении процентной
ставки в течение всего срока действия долгового обязательства, - ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на дату привлечения денежных средств;
в отношении прочих долговых обязательств – ставка рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующая на дату признания расходов в виде процентов.
Из вышеуказанных положений гл.25 НК РФ следует, что применение той или иной ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации связано с условиями, содержащимися
в долговом обязательстве, об изменении процентной ставки в течение всего срока действия долгового
обязательства. Если условия предусматривают изменение процентной ставки в течение всего срока
действия долгового обязательства, то необходимо применять ставку рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующую на дату признания расходов в виде процентов, а если
нет, то ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшую на
дату привлечения денежных средств.
Федеральным законом от 29.11.2012г. № 206-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2013г., в п.1.1
ст.269 НК РФ было внесено изменение.
Данное изменение продлило до 31 декабря 2016г. срок действия, действовавшего в 2012г.
коэффициента, на который увеличивается ставка рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
Так, согласно п.1.1 НК РФ (в ред. Закона № 206-ФЗ) с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2016г.
включительно предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке
процента, установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенную в 1,8 раза, при оформлении долгового
обязательства в рублях [2].
Пример. Организация получила кредит в размере 300 000 руб. на срок с 30 ноября 2015г. по
10 марта 2016г. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в 2015г. была
8,25%, а с 1января 2016г. до даты погашения кредита составляла 11,0%.
Следовательно, на 31 декабря 2015г. расходы в виде процентов, которые организация смогла
учесть в расходах для целей налогообложения прибыли организаций, составили:
300 000 руб. x 8,25% x 1,8 / 365 дн. x 32 дн. = 3906 руб.
На дату погашения кредита - 10 марта 2016г. - расходы в виде процентов, которые
организация смогла учесть в расходах для целей налогообложения прибыли организаций, составили:
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300 000 руб. x 11,0% x 1,8 / 366 дн. x 68 дн. = 11036 руб.
Использованная литература:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая и вторая. - М.: ООО «СТАТУС –
КВО», 2016.- 1248с.
2. Федеральный закон от 29.11.2012г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
3.Осипов Д.В. Изменения в Налоговом кодексе РФ: важное дело для
банков.//Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке, 2013, №
УДК 631.1
Аскерова В.Г.
Филиал ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
г. Дербент
Научный руководитель: Гамидов Г.Г., к.э.н., доцент
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА.
Для анализа рентабельности сельскохозяйственного производства в качестве исходного
аналитического материала использованы данные бухгалтерской финансовой отчетности и расчетные
аналитические данные по агрофирме «Шейхляр» Дербентского района Республики Дагестан (табл. 1).
Таблица 1.
Исходные данные для факторного анализа рентабельности производства СХП
«Шейхляр».
Показатели
2013 г.
2014 г.
1. Выручка от реализации, тыс. руб.
2731
2753
2. Себестоимость продукции, тыс. руб.
2405
3457
3. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
326
-704
4. Стоимость внеобротных активов, тыс. руб.
10744
12068
5. Стоимость оборотных активов, тыс. руб.
3568
3795
6.Материальные затраты, тыс. руб.
1299
2144
7. Затраты на оплату труда, тыс. руб.
1070
1258
8. Амортизация, тыс. руб.
36
55
9. Коэффициент материалоемкости продукции, руб.коп. (
0,48
0,78
стр.6:стр.1)
10. Коэффициент зарплатоемкости продукции, руб.коп. (
0,39
0,46
стр.7:стр.1)
11. Коэффициент амортизациоемкости продукции, руб.коп. (
0,01
0,01
стр.8:стр.1)
12. Коэффициент фондоемкости продукции, руб.коп. ( стр.3:стр.1)
3,93
4,38
13. Коэффициент закрепления оборотных активов, руб.коп. (
1,31
1,38
стр.4:стр.1)
14. Коэффициент рентабельности, руб.коп. [( стр.3: (стр.4+стр.5)]
0,02
-0,04
Источник: данные бухгалтерской отчетности агрофирмы «Шейхляр» Дербентского района.
Расчеты автора.
Как
видно из приведенных в таблице данных, предыдущий 2013 год для рассматриваемого
сельхозпредприятия оказался удачным по сравнению с 2014 годом. В результате эффективность
использования вложенного капитала значительно снизилась. Предприятие получило убыток в сумме
704 тыс. руб. Это позволяет сделать вывод о том, что анализируемое сельскохозяйственное
предприятие неполно использует внутрипроизводственные резервы повышения эффективности
производства. Проявилось это в увеличении убытков от производства и реализации продукции по
сравнению с предыдущим годом. Для более объективной оценки эффективности хозяйственной
деятельности необходимо охарактеризовать динамику уровня рентабельности производства, а также
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выявить влияние на этот показатель укрупненных факторов: изменение уровня рентабельности
продукции, эффективности использования основных производственных фондов и оборотных активов.
Для оценки степени влияния указанных факторов на изменение уровня эффективности
производства воспользуемся методом цепных подстановок, позволяющим элиминировать влияние
различных факторов. Расчеты произведем в следующей аналитической таблице (таблица № 2).
Как видно из данных таблицы 1, уровень рентабельности деятельности сельхозпредприятия в
2014 году по сравнению с предыдущим 2013 годом снизился на 0,065 пунктов. Для расчета влияния
факторов нами исчислены расчетные значения рентабельности, представленные в таблице 2.
Вычитывая из каждой последующей подстановки предыдущую подстановку определено
влияние факторов: фондоемкости основных фондов и фондоемкости оборотных активов;
материалоемкости, трудоемкости, амортизациоемкости произведенной продукции. Причем все
рассмотренные факторы оказали отрицательное влияние на уровень эффективности. Наибольшее
отрицательное влияние на уровень эффективности оказало рост материалоемкости произведенной
продукции. Снижение рентабельности производства 78,5 % обусловлено этим фактором, т.е. ростом
цен и неэффективным использованием материальных производственных ресурсов. В такой ситуации
предприятию необходимо обратить внимание на резервы снижения себестоимости продукции за счет
рационального использования материальных оборотных средств.
Таблица 2.
Расчет влияния внутрипроизводственных факторов на уровень эффективности
производства.
Факторные показатели
№
подстан
овки

1.
2
3.
4.
5
6

Фондоем
кость
3,93
4,38
4,38
4,38
4,38
4,38

Оборачивае
мость
оборотных
средств
1,31
1,31
1,38
1,38
1,38
1,38

материа
лоемкос
ть

трудоемко
сть

амортизац
иоемкость

0,48
0,48
0,48
0,78
0,78
0,78

0,39
0,39
0,39
0,39
0,46
0,46

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Расчетный
уровень
рентабельно
сти, руб.коп.

0,022
0,021
0,020
-0,031
-0.043
-0,043

Влияние
факторов

-0,001
-0,001
-0,051
-0,012
0,000

Детерминированный анализ не позволяет разделить результаты влияния одновременно
действующих факторов, т.е. такая модель анализа отражая теоретически предполагаемые прямые
связи, не учитывает взаимозаменяемости факторов в системе обратных связей. Действительный
размах количественных изменений факторов, включенных в модель, можно выявить при помощи
стохастических методов анализа экономических показателей. Кроме того, стохастический анализ
позволяет изучить влияние не только факторов, включенных в модель, но и других стохастических
факторов, связанных с результатом косвенно.
Исходя из этого, стохастический анализ носит
второстепенный, дополнительный к детерминированному анализу характер. В связи с этим нами
проведен многофакторный стохастический анализ эффективности производства используя приемы
корреляционно-регрессионного анализа.
Наиболее эффективным инструментом исследования стохастических связей
между
экономическими явлениями являются экономико-математические методы. Многолетняя теория и
практика показала высокую эффективность применения этих методов в исследовании причинноследственной связи между экономическими явлениями.
Из экономико-математических методов
наибольше распространение получили методы парного и множественного корреляционнорегрессионного анализа. Парная корреляция и регрессия применяются для изучения причинно следственной связи между двумя признаками, а множественная – между тремя и более факторными
показателями. Задачами корреляционного анализа являются установление тесноты связи между
явлениями, отбор факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на результативный
признак и обнаружение неизвестных
причинных связей. Задача регрессионного анализа –
установление формы зависимости между явлениями, определение и оценка функции регрессии.
В анализе экономической эффективности сельскохозяйственного
производства важное
значение имеют экономико-математические модели, так как они отражают зависимость
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показателей эффективности производства от большого количества производственных факторов и
позволяют выявить резервы их роста.
На уровень эффективности производства влияют многочисленные факторы. Нами для
анализа эффективности сельхозпроизводства были отобраны факторные показатели по 27
сельхозпредприятиям Дербентского района за 3 последних года (2012-2014 гг.).
Для составления многофакторной корреляционно-регрессионной модели эффективности и
на основании
проведенных
исследований общетеоретических
положений о сущности
эффективности и требований корреляционного анализа в качестве основных факторов отобраны
следующие:
Х1 - выручка от реализации продукции, тыс. руб.;
Х2 - себестоимость произведенной продукции, тыс. руб.;
Х3 – прибыль от реализации продукции, тыс. руб.;
Х4 – стоимость основных фондов, тыс. руб.;
Х5 - стоимость оборотных активов, тыс. руб.;
Х6 – амортизация основных средств, тыс. руб.;
Х7 – фонд оплаты труда, тыс. руб.;
Х8 – материальные затраты, тыс. руб..
В качестве функции цели исследования принят коэффициент рентабельности,
выступающий как интегральный обобщающий показатель оценки эффективности производства (У).
Для установления тесноты связи между коэффициентом эффективности и отобранными
факторами, рассчитаны парные коэффициенты корреляции, которые представлены в таблице 3.
Анализ показывает, что коэффициент эффективности с отобранными факторами имеет тесную
связь.
Таблица 3.
Матрица коэффициентов парных корреляций
эффективности производства
У
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8

У
1
0,848
0,826
0,872
0,693
0,676
0,662
0,747
0,778

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

1
0,672
0,336
0.611
0.609
0,557
0,707
0,679

1
0,044
0,547
0,626
0,457
0,366
0,548

1
0,448
0,601
0,475
0,534
0,662

1
0,449
0,598
0,571
0,680

1
0,345
0,457
0,643

1
0,468
0,679

1
0,679

Х8

1

Для оценки коэффициентов парных корреляций с точки зрения их существенности
использовали t – критерий Стьюдента:

, где
(1)
Табличное значение t – критерий Стьюдента при 5-процентной значимости составляет 1,96.
Расчетное значение t – критерий коэффициентов парных корреляций всех факторных показателей
эффективности производства значительно превышает табличное значение t-критерий Стьюдента.
Таким образом, все парные коэффициенты факторных показателей значимы, гипотеза об их
случайности отвергается.
Матрица парных коэффициентов показывает, что факторы коррелируются не только с
результативным признаком, но и между собой. При коррелированности факторов, то есть при
наличии так называемой мультиколлинеарности, влияние одного из них аккумулирует и влияние
другого, при этом получаемые характеристики корреляционной зависимости становятся
неустойчивыми.
При наличии мультиколлинеарности включение в уравнение взаимосвязанных факторов
допустимо, если теснота связи между ними меньше, чем связи результативного признака с каждым из
факторов.
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Выявление мультиколлинеарности осуществлялось также с помощью расчетных
коэффициентов корреляции, т.е. если величина коэффициентов корреляции между факторами равна
или больше 0,8 рекомендуется исключить факторы из уравнения регрессии.
Анализ парных коэффициентов корреляции между факторами, включенными в
корреляционно-регрессионную модель показывает, что включение всех отобранных факторов в
модель допустимо.
Следующий этап множественного корреляционно-регрессионного анализа – составление
уравнения множественной регрессии. Поскольку, как показывает анализ значений факторных
показателей эффективности производства, включенных в исследуемую совокупность, некоторые
факторные показатели отклоняются от нормального распределения,
поэтому для модели
множественной регрессии оценки эффективности промышленного производства недостаточно одно
уравнение линейного типа.
В настоящее время не существует какой-либо общей разработанной методики выбора вида
многофакторной функции. Среди исследователей, занимающихся проблемами многофакторных
функций в экономике, нет единого подхода к данному вопросу.
Известно, что формирование результативных показателей, в частности эффективности
производства, происходит в различных условиях своеобразно в каждом конкретном случае в
зависимости от условий производства. Сложность воздействия на результат различных факторов в
различных стадиях формирования результата, а также сложность взаимосвязи между факторами не
позволяет на основе только теоретического анализа выбрать один определенный вид уравнения. В
этой связи в качестве моделей оценки эффективности промышленного производства выбраны
следующие уравнения многофакторных функций:
а) линейная функция со свободным членом:

в) показательная функция:

В результате решения задачи были получены следующие зависимости:
У= 0, 545 + 0,009Х1 + 0,015Х2 +0,007Х3-0,018Х4 + 0,026Х5- 0,016Х6 + 0,030Х 7 + 0,028Х8
(2)
х1
х2
х3
У= 0,617 * 0,991 *0,996 * 0,999 * 0,806х4 * 0,896х5 * 0,812х6 *0,899х7 *0,905х8 (3)
Установленные математические модели по-разному выражают точность расчетов и тесноту
связи. Для выбора типа уравнения, которая наиболее полно воспроизводит связь уровня
эффективности с факторами, включенными в модель, сравниваем общие коэффициенты корреляции
и остаточные дисперсии.
Проверка существенности коэффициента множественной корреляции по t - критерию
Стьюдента показала, что он значимый
, так как фактическое значение его значительно
превышает табличное значение (табличное значение t - критерий Стьюдента при Р = 0,95 равен 1,96 ).
Коэффициент множественной
детерминации
показывает,
вариации уровня эффективности объясняется факторами, включенными в модель.

что 86,86 %
Таблица 4

Общий коэффициент корреляции и остаточная дисперсия
Типы уравнения
Показатели

1.Общий коэффициент корреляции, R
2.Остаточная дисперсия, Б

0,9396
0,1213

0,9320
0,0905

Статистическая проверка существенности коэффициентов регрессии по t - критерий
Стьюдента показала, что все они значимы. Следовательно, полученное уравнение множественной
регрессии существенное. Это подтверждается так же тем, что расчетное значение F – критерий
уравнения множественной регрессии

), значительно выше табличного значения
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Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что из полученных функций
множественной регрессии показательная функция наиболее точно определяет изменение уровня
эффективности производства в зависимости от факторов, включенных в модель. Она имеет
существенную значимость, обеспечивает большую достоверность и точность расчетов.
Полученное уравнение регрессии позволяет оценить степень воздействия каждого из
включенных в модель факторных показателей на уровень эффективности сельхозпроизводства. Из
уравнения регрессии видно, что на уровень
эффективности сельхозпроизводства наиболее
существенное влияние оказывают выручка от реализации продукции (Х1), себестоимость продукции
(Х2), прибыль от реализации продукции (Х3), материальные затраты (Х8), фонд оплаты труда (Х7).
Таким образом, выполненные расчеты и
проведенный анализ статистических параметров
корреляционно-регрессионного анализа показывает, что эффективность сельскохозяйственного
производства в большей степени зависит от внутренних факторов, связанных с использованием
материально-производственных ресурсов и живого труда, а также продажных цен на произведенную
продукцию. Воздействие уровня использования основных средств и оборотных активов
незначительное.
Применение многофакторного корреляционно-регрессионного метода в экономикостатистических исследованиях многогранно. Так, исчисленные коэффициенты уравнения
множественной регрессии можно использовать как нормативы при прогнозировании уровня
эффективности сельхозпроизводства. Для этого необходимо в уравнение регрессии поставить
прогнозные значения факторов, включенных в модель, и рассчитать ожидаемый уровень
эффективности. Исходя из прогнозируемого уровня эффективности
возможно определение
значений исходных факторных показателей.
На основе анализа факторов можно осуществлять поиск внутрихозяйственных резервов с
целью повышения эффективности производства. В экономике различают два понятия резервов. Вопервых, это запасы материально-производственных ресурсов, необходимых для непрерывного и
ритмичного осуществления хозяйственной деятельности. Во-вторых, резервы – это еще не
использованные возможности роста производства и уровня его эффективности. В экономической
литературе понятие резервов сводится к снижению потерь в использовании производственных
ресурсов. Правильнее под резервами понимать неиспользованные возможности снижения текущих
затрат и авансируемых материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Резервом повышения эффективности производства следует называть любую возможность
обеспечить опережающие темпы роста результатов производства в сравнении с затратами. Резервом
повышения эффективности производства может служить мероприятие, которое: дает прирост
результата без каких-либо затрат; обеспечивает снижение затрат, не ухудшая качество продукции;
дает прирост результата при некотором росте затрат, но с отставанием от роста результата.
Довольно часто резервы повышения эффективности отождествляются с экономией чего-либо.
Однако не всякая экономия представляет собой подобный резерв; она не является им в случае, если
сопровождается ухудшением качества продукции и потерями у потребителя.
Резервы повышения эффективности производства должны быть реальными. Это означает, что
их можно вовлечь в производство. В рассматриваемом нами примере в качестве резервов роста уровня
эффективности сельскохозяйственного производства следует принять те упущения предприятия,
которые привели к ухудшению эффективности использования отдельных видов капитала и ресурсов.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕШКОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
На сьогодні персонал компанії є найбільш цінний капітал, яким володіє підприємство. Все
частіше управління персоналом визнається однією з основних сфер життєдіяльності підприємства,
що має змогу підвищити його ефективність і продуктивність функціонування.
Управління персоналом є одним із найважливіших елементів розвитку та практичної
реалізації менеджменту та контролю на сучасних підприємствах. Сьогодні існує велика кількість
перешкод розвитку ефективного управління персоналом, складність вирішення проблеми управління
персоналом міститься у недосконалості інституту професійного управління персоналу підприємства,
а також у слабкій трудовій мотивації працівників, що є причиною низької результативності
управлінських дій [2]. Названі проблеми формують недостатньо високу ефективність виробничогосподарської діяльності вітчизняних підприємств.
Метою даного дослідження є теоретичне вивчення особливостей та дослідження існуючих
проблем управління персоналом вітчизняних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки.
Управління персоналом – це цілеспрямована діяльність керівного складу організації на
розробку концепції, стратегій кадрової політики і методів управління людськими ресурсами [1].
Система управління персоналом на сучасному підприємстві, незалежно від форми власності, є
наймогутнішим інструментом забезпечення конкурентоздатності й розвитку. Тому виникає
необхідність у підвищенні ефективності системи управління персоналом з урахуванням вимог
ринкової економіки.
Для того, щоб мати змогу підвищити ефективність системи управління персоналом, необхідно
постійно аналізувати та враховувати специфічні умови розвитку ринкової економіки на сучасному
етапі розвитку. Надзвичайно вагомим для кожного підприємства, незалежно від організаційноправової форми, є розробка якісної методики оцінки, що надає змогу визначити дійсну ситуацію на
підприємстві щодо управління персоналом, виявити слабкі місця і надати рекомендації щодо
підвищення її ефективності.
Дослідження проблем управління персоналом цікавить багатьох вчених, як вітчизняних так і
зарубіжних, а саме:
– І. Ансофф, К. Боумен, О.І. Наумов – займалися дослідженням загальних проблем
стратегічного управління персоналом організації, зростанням значення досвіду іноземних
підприємств при розробці підходів до пріоритету цінностей [];
– А.Я. Кибанова, В.П. Пугачова зазначили, що планування роботи персоналу повинно
здійснюватися у формі цільових комплексних програм відповідно до стратегії управління розвитком
підприємства з обов‘язковим врахуванням основних напрямків кадрової політики, демографічної
ситуації в країні, НТП і т.д. [];
– Д.С. Синк у своїх роботах обґрунтував оцінку продуктивності роботи підприємств і т.д. Їх
внесок, щодо наукового обґрунтування даної проблеми є надзвичайно вагомим, проте, внаслідок
складності й багатоаспектності цієї проблеми в сучасних умовах вона й надалі залишається
висвітленою не в повній мірі [3].
Для ефективного управління персоналом необхідний комплекс заходів, що пов‘язаний з
якісним формуванням складу робочого колективу та професійним просуванням працівників, а також
аналізом показників їх роботи, раціональністю витрат на персонал, ознайомленням з ринком
трудових ресурсів, а також з внутрішніми аспектами розвитку персоналу, їх соціальних потреб [5].
На сьогодні складність ефективної організації управління персоналом, в першу чергу,
пов‘язане з надзвичайно низьким рівнем трудової мотивації працівників на підприємствах, що веде за
собою їх незадоволеність якістю трудового життя [6]. Тож необхідно вивчати інтереси та потреби
працівників, впроваджувати сучасні методи мотивації для досягнення цілей працівників, які будуть
досягати своєю працею цілей підприємства.
Розвиток персоналу підприємств розпочинається з організації взаємопов‘язаних процесів
розвитку конкурентоспроможних і особистісних здібностей найманого робітника, тобто зростанню
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умінь, навичок, знань працівника, підвищує його інтелектуальний, духовний, професійний рівень, все
це в свою чергу підвищує конкурентоспроможність найманого працівника на ринку праці.
Аналізуючи дану тему можемо виокремити декілька основних причин недостатнього
приділення уваги розвитку персоналу:
підготовка кадрів в межах підприємства потребує власних засобів, яких не вистачає у
підприємства, через недостатність фінансування, як з боку держави, так і незначні розміри іноземних
чи вітчизняних інвестицій;
небажання керівництва витрачати кошти на навчання персоналу, його перепідготовку,
підвищення кваліфікації працівників, через можливу зміну роботи останніми;
недостатньо розроблені питання щодо оптимізації витрат в управлінні розвитком
персоналом, що поєднує й функціональні сфери, зокрема маркетинг, виробництво, організаційну
структуру [4].
Так, необхідність вирішення комплексних проблем, пов‘язаних із удосконаленням системи
управління витратами підприємства в системі розвитку персоналу на сьогоднішній день є
актуальною, адже лише за розумного керівництва можливий подальший розвиток підприємств.
Успішність управління персоналом визначається ефективністю використання трудових ресурсів для
реалізації поставлених перед ними цілей, комплексним баченням проблем і цілісним підходом до
людських ресурсів у взаємозв‘язку зі стратегічними установками підприємства.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИК АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Экспорт готовой продукции является очень актуальной темой в настоящее время, так как для
множества стран, в частности развивающихся и стран с переходной экономикой, он составляет
основную часть в экономике страны в целом. Использование анализа экспорта продукции для оценки
эффективности экспортных операций на практике позволяет более точно оценить экспортную
деятельность предприятия и определить направления в развитии организации.
Для предприятий, которые активно занимаются экспортной деятельностью, важное значение
имеют данные, отражающие показатели выручки, налогов, прибылей от данного вида деятельности.
Поэтому для таких предприятий, доля экспорта которых превышает 50%, автор рекомендует
выделять отдельный субсчет по счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» субсчет 90.1
«Выручка от реализации товаров, работ, услуг», на котором будут отражаться результаты
деятельности от экспорта:
- 90.1.1 «Выручка от реализации товаров, работ, услуг на экспорт»;
- 90.1.2 «Выручка от реализации товаров, работ, услуг на внутренний рынок».
На основе предложенной градации проведение анализа экспортных операций будет
проходить более конструктивно.
Валютную эффективность экспорта можно рассмотреть как отношение валютной выручки от
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экспорта к стоимости экспортируемых товаров по ценам внутреннего рынка. Данный показатель
отражает сравнительную эффективность экспорта по отношению к операциям на внутреннем рынке.
Если показатель будет в конечном итоге больше единицы, то можно свидетельствовать об
эффективности экспорта определенной продукции. И чем выше он будет, тем более эффективным
будет экспорт.
В экономической литературе выделяют факторы первого порядка, которые в первую очередь
влияют на конечный показатель валютной эффективности экспорта:
- валютная выручка от экспорта;
- выручка при условии реализации товара на внутреннем рынке.
Некоторые авторы детализируют указанные факторы на факторы второго порядка. Например,
Войтоловский Н.В. представил следующие факторы в факторной модели:
- на валютную выручку от экспорта влияют объем реализуемой продукции в натуральном
выражении, экспортная цена за единицу продукции, отгруженной на экспорт, обменный курс валюты
на дату совершения операции;
- на выручку при условии реализации товара на внутреннем рынке влияют объем реализуемой
продукции в натуральном выражении и цена за единицу продукции, отгруженной на внутреннем
рынке [1, c. 214].
Автор рекомендует использовать данную факторную модель для определения того, на каком
рынке сбыта более выгодно реализовывать свою продукцию, поскольку фактор объема реализуемой
продукции в показателях валютной выручки от экспорта и выручки при условии реализации товара
на внутреннем рынке в данной факторной модели берутся одинаковыми в обоих показателях.
Данный расчет можно проводить еще до момента реализации, что позволит выявить перспективные
варианты развития торговли.
При проведении анализа автор предлагает оценивать эффективность реализации продукции
на экспорт и на внутреннем рынке при разных ее объемах, что дает возможность произвести
сравнение процесса сбыта продукции, учитывая фактическое количество реализации продукции на
экспорт и на внутреннем рынке в отдельности. Также предложенная факторная модель позволяет
определить: на каком рынке сбыта спрос на производимую продукцию более высокий. Данный
анализ целесообразно проводить тогда, когда в одном отчетном периоде была совершена реализация
одного вида товара на два рынка сбыта. Это необходимо, чтобы данные были сопоставимы во
временном параметре.
Анализ валютной эффективности экспорта целесообразно осуществлять по каждому товару в
отдельности, чтобы более точно определить валютную эффективность реализации данного товара, а
также исключить из внешнеторгового оборота те товары, реализация которых более выгодна на
внутреннем рынке.
Коэффициент валовой прибыли рассчитывается как отношение валовой прибыли и общей
выручки. Данный коэффициент можно применять не только для отдельного вида реализуемой
продукции, но и в целом по предприятию. Это позволяет сравнить эффективность функционирования
данной организации с конкурентами или со средними данными по отрасли.
Коэффициент валовой прибыли будем исследовать как результативный показатель. Изучение
литературных источников показало, что авторы рассматривают влияние факторов только первого
порядка на этот результативный показатель [2, с.105; 3, с. 240; 4, с. 118]. Целесообразно
детализировать факторы первого порядка. Это может более полно показать информацию о
результативном показателе.
Автором предлагаются следующие факторы второго порядка:
1) при исследовании результативного показателя на внутреннем рынке на него влияют
следующие факторы второго порядка: изменение объема, структуры и цены реализуемой продукции,
а также изменение ее себестоимости;
2) при исследовании результативного показателя на внешнем рынке, к вышеназванным
факторам добавляется еще изменение курса валюты.
Автор рекомендует сравнивать полученные коэффициенты валовой прибыли, рассчитанные
от двух сумм выручки: экспортной и внутренней, для того, чтобы выявить более эффективный для
организации путь при выборе рынков сбыта реализованной продукции.
Данные подходы автор апробировал на материалах ОДО «ТахатАкси». Это позволило
предприятию своевременно принять управленческие решения по вопросу выбора рынка сбыта своей
продукции.
Для определения показателя эффективности экспорта Стровский Л.Е. [5, с. 96] рассчитывает
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показатель эффективности экспорта, где:
- в числителе он выделил рублевый эквивалент, отчисленный в валютный фонд предприятия,
рассчитываемый пересчетом валютной выручки в рубли по курсу на дату поступления валюты и
рублевую выручку от обязательной продажи части валюты государству;
- в знаменателе отразил полные затраты предприятия на экспорт, которые включают: затраты
на производство и реализацию продукции.
Исследовав данный подход, автор в отличие от Стровского Л.Е. предложил выделить
следующие факторы второго порядка, которые влияют на рублевой эквивалент, отчисленный в
валютный фонд предприятия:
- объем реализуемой продукции в натуральном выражении;
- экспортная цена за единицу продукции, отгруженной на экспорт;
- курс на дату поступления.
Данные факторы второго порядка, которые автор также апробировал на материалах ОДО
«ТахатАкси», помогают определить не только то, какой результат имеется на каждый рубль затрат в
денежном выражении, но и определить спрос на производимую и реализуемую продукцию.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ АУДИТА И БУХГАЛТРЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
Современный этап развития гармонизации бухгалтерского учета и отчетности по
международным стандартам финансовой отчетности характеризуется следующими направлениями их
применения:
- отдельными организациями на добровольных началах;
- в качестве критерия допуска работы на международных рынках капитала;
- наряду с национальными стандартами учета;
- в качестве национальных стандартов;
- адаптация национальных стандартов к международным стандартам финансовой отчетности.
Республика Беларусь выбрала путь адаптации национальных учетных стандартов к
международным стандартам финансовой отчетности, что является наиболее рациональным. Такой же
путь их использования выбрали и многие европейские страны.
МСФО и МСА являются эффективным инструментарием формирования качественной
финансовой информации. Они основаны на обобщении мировой практики в области учѐта,
отчѐтности и аудита, обеспечивают простоту восприятия финансовой информации и чѐткую
экономическую логику [1].
Практика свидетельствует, что если компания составляет отчѐтность в соответствии с
МСФО, то, во-первых, она имеет доступ на международные рынки капитала, а во-вторых, становится
более конкурентоспособной в борьбе за привлечение источников финансирования с рынка.
Взаимосвязи МСФО и МСА проявляются в следующих направлениях:
1. единство терминологии, применяемой в международных стандартах финансовой
отчетности и международных стандартах аудита;
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2. использование аудиторами международных стандартов финансовой отчетности в целом в
качестве критерия соответствия проверяемой отчетности установленным требованиям [2].
Одним из преимуществ, которое обеспечивается международной федерацией бухгалтеров,
является общая терминология, используемая в МСФО и МСА. Единство терминологии помогает
избежать разногласии относительно представления о целях и объектах аудита между аудиторами и
представителями аудируемых лиц, отвечающими за подготовку финансовой отчетности.
Если аудируемое лицо составляет отчетность а соответствии с МСФО, то при проведении
аудита возникает необходимость в использовании практически всех введений в действие МСФО. В
международных стандартах аудита имеются прямые ссылки на международные стандарты
финансовой отчетности и другие документы, разработанные комитетом по международным
стандартам финансовой отчетности.
В настоящее время существуют различные подходы по классификации аудита, в зависимости
от того, какой признак положен в основу классификации.
Взаимосвязь МСА и МСФО представлена в таблице 1.
Таблица 1. Взаимосвязь международных стандартов аудита и стандартов финансовой отчетности
Номер и название МСА
Ссылка
на
документы,
разработанные
Комитетом
по
международным стандартам финансовой отчетности
МСА 200 «Общие цели В качестве основ финансовой отчетности, которым должна
независимого
аудита
и соответствовать проверяемая информация, первыми названы
проведение
аудита
в международные стандарты финансовой отчетности.
соответствии
с
международными стандартами
аудита»
МСА 320 «Существенность в Суждение о вопросах, существенных для пользователей
аудите»
финансовой отчетности, определено в соответствии с «Принципами
подготовки и представления финансовой отчетности».
МСА 540 «Аудит расчетных В приложении «Оценка по справедливой стоимости и ее раскрытие
оценок, в том числе оценок по в разрезе разных принципов финансовой отчѐтности» дается прямая
справедливой стоимости, и ссылка на МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и
связанной
с
ними оценка».
раскрываемой информации»
550 «Связанные стороны»
Определения, касающиеся связанных сторон, приведены в МСФО
«Раскрытие информации о связанных сторонах». Аудитор должен
проверить также раскрытие в отчетности взаимоотношении и
операции со связанными сторонами, которые перечислены в
различных МСФО.
560 «Последующие события»
Приводится ссылка на МСФО 10 «События после отчетной даты» в
отношении
раскрытия
информации
благоприятных
и
неблагоприятных событий, которые происходят между датой
финансовой отчетности и датой утверждения финансовой
отчетности к публикации.
570
«Допущения
о Использование
допущения
непрерывности
деятельности
непрерывности деятельности предусмотрено МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»
предприятии»
700 «Аудиторское заключение Аудитор должен определить, подготовлена ли проверяемая
по финансовой отчетности»
финансовая отчетность в соответствии с признанными основами
финансовой отчетности, в качестве которой могут выступать
МСФО.
Производится прямое указание на то, что термин «Международные
стандарты финансовой отчетности» означает Международные
стандарты финансовой отчетности, изданные Советом по
международным стандартам финансовой отчетности.
810 «Задание о заключениях по Заключение по обобщению финансовой отчетности должно
обобщенной
финансовой содержать оценку ее соответствия установленным основам
отчетности»
финансовой отчетности, которыми могут быть международные
стандарты финансовой отчетности.
Примечание: источник – [1, 2, 4].
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Основная задача, стоящая перед аудитом, — повышение
заключениям, качеству аудиторских проверок. Этому же способствуют и
финансовой отчетности.
На современном этапе развития международной аудиторской
федерация бухгалтеров уделяет большое внимание гармонизации и
бухгалтерского учета и отчетности.

доверия к аудиторским
международные стандарты
практики международная
стандартизации аудита и
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Невід‘ємною складовою процесу формування та реалізації стратегії сталого розвитку
підприємства є інформація, яка дає змогу формувати політику щодо сталого розвитку. Визначне
місце в цій інформаційній системі належить бухгалтерському обліку. Одним із найбільш ефективних
інструментів, який може використовуватися з метою сприяння сталому розвитку суб‘єкта
господарювання, є облікова політика.
Дослідженнями проблемних питань щодо формування та реалізації облікової політики
підприємства займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Т.В. Барановська, Ф.Ф. Бутинець, Є.Ю.
Воронова, П.Є. Житний, О.А. Лаговська, Л.Г. Ловінська, Н.О. Лоханова, Н.Н. Макарова, Н.С.
Сахчинська, М.С. Пушкар, М.Т. Щирба.
Незважаючи на цінність результатів їх досліджень, питання методології та організації
облікової політики в контексті орієнтації її на цілі забезпечення сталого розвитку підприємства та
аспектів її впливу на сьогодні залишаються актуальними та такими, що потребують подальших
досліджень.
Управління діяльністю підприємства повинно здійснюватися через ряд дій, спрямованих на
досягнення чітко визначених цілей сталого розвитку. Сталий розвиток виступає моделлю
економічного зростання, в якій використання ресурсів спрямовано на задоволення потреб людини
при збереженні навколишнього середовища, щоб ці потреби могли бути задоволені не тільки для
нинішнього, а й для майбутніх поколінь.
Зважаючи на це, підприємство має здійснювати чітко визначену та виважену економічну,
екологічну та соціальну політику.
Економічна політика – це сукупність заходів і методів управління підприємством, що включає
в себе маркетингову, інноваційну, інвестиційну, кадрову, фінансову та інші політики у відповідності
до економічної стратегії підприємства.
Екологічна політика – це сукупність заходів, спрямованих на розробку і впровадження
методів зі зниження та попередження негативних впливів на навколишнє середовище протягом
всього життєвого циклу продукції, що виробляється підприємством, а також оцінку досягнутих
результатів. Екологічна політика визначає рівень екологічної відповідальності підприємства і
зобов‘язань зі збереження навколишнього середовища та передбачає розробку системи показників
для оцінки екологічних результатів діяльності.
Соціальна політика – це сукупність заходів, що забезпечують створення умов для розвитку та
оптимального функціонування соціальних відносин, всебічне розкриття творчого потенціалу людини,
досягнення в суспільстві суспільної злагоди і стабільності.
Кожна з політик передбачає здійснення відповідної діяльності, інформацію про яку
забезпечує система бухгалтерського обліку. Формування звітності, в якій би були відображені всі
аспекти діяльності підприємства, обумовлює необхідність побудови такої облікової політики, яка б
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не тільки сприяла відображенню економічної, екологічної та соціальної результативності, але й була
б дієвим інструментом впливу на ці показники.
Враховуючи це, облікова політика покликана забезпечити інформаційну основу управління
різними видами діяльності, гармонізуючи складові сталого розвитку.
Процес формування облікової політики з орієнтацією на досягнення цілей сталого розвитку
має бути реалізований через наступні етапи:
1) проектний етап.
Цей етап включає аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на діяльність
суб‘єкта господарювання. Зовнішні фактори характеризують умови і середовище функціонування
суб‘єкта господарювання. Вони можуть бути макроекономічними (глобалізаційні процеси, рівень
інфляції, нормативно-правова база та ін.) та галузеві (вид діяльності, ринкова частка, динаміка
попиту тощо).
Внутрішні фактори пов‘язані з використанням ресурсів у процесі діяльності. Їх можна також
класифікувати за ступенем впливу на виробничий, фінансовий, соціальний, природний, людський
капітал.
На проектному етапі формування облікової політики також здійснюється аналіз
взаємозв‘язків з контрагентами, суспільством та навколишнім середовищем.
Цей етап виступає базисом для розробки елементів облікової політики на наступному етапі;
2) поточний етап.
На цьому етапі здійснюється вибір тих елементів облікової політики, які дозволять найбільш
об‘єктивно відобразити діяльність підприємства та її результати. Згідно з Міжнародними
стандартами фінансової звітності кожний суб‘єкт господарювання має право самостійно обирати
елементи облікової політики, виходячи з міркувань економічної ефективності та особливостей своєї
діяльності [1]. Елементи облікової політики слід формувати у розрізі організаційної, методичної та
технічної складових.
Організаційна складова включає визначення відповідальних осіб за ведення бухгалтерського
обліку та складання звітності, структури бухгалтерії, розробку внутрішніх інструкцій та стандартів,
визначення способу ведення обліку, порядку взаємодії бухгалтерії з іншими службами.
Методична складова повинна врахувати особливості економічної, екологічної та соціальної
діяльності підприємства, оскільки включає встановлення критеріїв та переліку методів оцінки активів
і зобов‘язань, правила та процедури застосування цих методів, порядок відображення на рахунках
бухгалтерського обліку та у звітності результатів оцінки показників, що визначають економічну,
екологічну та соціальну діяльність.
Оскільки оцінку сталому розвитку підприємства надають не тільки показники фінансового
характеру, але і нефінансові показники, то в цій складовій має бути визначено склад нефінансових
показників, які оцінюють економічну, екологічну та соціальну результативність компанії та
висвітлено порядок їх отримання.
Крім того, склад питань облікової політики та облікових оцінок доречно розробляти з
акцентом на складання різних видів традиційної звітності (фінансової, управлінської, податкової) та
звітності про сталий розвиток (нефінансової звітності) у розрізі видів діяльності (економічної,
екологічної та соціальної), що в подальшому буде основою для складання інтегрованої звітності.
Технічна складова облікової політики включає визначення послідовності проходження
документів та порядку їх обробки, розробку форм внутрішньої звітності, організацію внутрішнього
контролю;
3) впроваджувальний етап – це етап, спрямований на вирішення питань, які виникають в ході
реалізації облікової політики. Дії на цьому етапі забезпечують вдосконалення окремих елементів
облікової політики, які націлені на висвітлення та реалізацію концепції сталого розвитку.
Розробка та реалізація облікової політики, спрямованої на забезпечення оцінки сталого
розвитку підприємства, має вирішувати такі завдання:
1) достовірне та повне відображення інформації у звітності;
2) сприяння ефективному використанню наявних ресурсів;
3) оптимізація системи оподаткування, коли вибір окремих елементів облікової політики
впливає на розмір оподатковуваного прибутку;
4) досягнення оптимальних показників результативності за всіма видами діяльності, які
втілюються у фінансових показниках та показниках нефінансового характеру (показниках, які
характеризують навколишнє середовище, а також соціальний капітал).
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Отже, облікову політику слід розглядати як сукупність принципів, методів і процедур, які
використовуються в процесі здійснення бухгалтерського обліку та складання звітності з метою
формування інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства. Висвітлення
економічної, екологічної і соціальної діяльності, як складових сталого розвитку, забезпечить
формування єдиного інформаційного простору для прийняття управлінських рішень керівним
складом суб‘єкта господарювання та іншими зацікавленими сторонами.
Література
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti-versiia-perekladu-ukrainskoiu
УДК 330.1
Гаджиева К.Н.
Филиал ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», г. Дербент
Научный руководитель: Шахбанов Ш. А., к.э.н., доцент
НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Развитие регионов – это многомерный и многоаспектный процесс, оно всегда имеет
направленность, определяемую целью или системой целей.
Основным направлением федеральной политики в области социально-экономического
развития регионов должно стать выравнивание условий для обеспечения экономического роста на
всей территории страны с одновременным сокращением межтерриториальных различий в уровне
благосостояния населения.
Действия федеральных органов по созданию условий для максимально полного
использования возможностей роста благосостояния населения и экономического роста на базе роста
конкурентоспособности в регионах должны основываться на реализации механизмов партнерства
между уровнями государственной власти и сконцентрированы на следующих направлениях:
- содействие процессу разработки на уровне субъектов программ социально-экономического
развития;
- содействие внедрению в регионах системы программно-целевого бюджетирования;
- разработка федеральных законов и нормативных актов для регионов направленных на
создание в них благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата.
Основой социально-экономического развития регионов, является региональный
воспроизводственный процесс, который определяется, с одной стороны, как подсистемы
общественного воспроизводства, а с другой – интеграция единичных воспроизводственных
процессов на уровне предприятия, что формирует условия для комплексного развития экономики
региона.[1, C.91]
К региональным воспроизводственным циклам относятся: воспроизводство трудовых
ресурсов; финансово-кредитных и денежных ресурсов; инвестиционно-строительного процесса;
продовольственных ресурсов; природных ресурсов, производственных услуг; социально-бытовых
услуг, услуг рыночной инфраструктуры, информации и знаний.
Государственным регулированием развития региона можно считать такую систему намерений
и действий, которая реализует интересы государства в отношении регионов и внутренние интересы
самих регионов методами и способами, учитывающими природу современных региональных
процессов, и которая осуществляет все это преимущественно в структуре меж- и внутри
региональных связей.
Главным интересом каждого региона является, сбалансированность социальных,
экономических, природо-ресурсных и иных отношений; обеспечение на этой основе стабильного и
согласованного развития всех элементов локализованной сферы, соответствующего потребностям
человека, общества и природы. Региональная политика, намечаемая и проводимая самими регионами,
– это то, что должно делаться для согласованного и взаимно неразрушающего развития всех
элементов пространственной локализованной сферы на конкретной территории и с учетом местных
условий. [2, C, 66]
Региональный интерес в настоящее время должен быть осознан как минимизация негативных
проявлений территориальной дезинтеграции на уровне субъектов Федерации, как поддержка местных
преобразований, как создание общероссийских условий для того, чтобы каждый субъект Федерации
максимально использовал свой внутренний потенциал.
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Исторически сложившиеся различия в экономическом развитии регионов страны оказывают
значительное влияние на государственное устройство, структуру и эффективность экономики,
стратегию и тактику институциональных преобразований и социально-экономической политики.
Уменьшение различий в экономическом развитии создает благоприятные условия для
развития внутреннего рынка, оптимизации социально-экономических преобразований, укрепления
единства государства, в то время как усиление различий затрудняет проведение единой политики
социально – экономических преобразований и формирование общенационального рынка,
увеличивает опасность возникновения региональных кризисов и межрегиональных конфликтов,
дезинтеграции национальной экономики и ослабления целостности общества и государства.
На разрешение этой проблемы направлена целевая программа «Сокращение различий в
социально-экономическом развитии регионов Российской федерации».
Вообще федеральные целевые программы важный инструмент регионального развития
государством
Стратегическими целями программы социально-экономического развития любого региона
Российской Федерации, в основном, являются:
обеспечение стабильного и сбалансированного развития экономики региона на основе
наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала, в том числе рационального
природопользования;
законодательное обеспечение программы развития региона на основе гармоничной системы
(по горизонтали и вертикали) законодательных региональных актов, дополняющих и
конкретизирующих (для условий региона) федеральное законодательство, учитывающих требования
международных инвестиционных институтов;
структурная перестройка организационно-производственной инфраструктуры региона (в
соответствии с требованиями глобализации мировой экономики и интеграции информационных,
финансовых и организационных технологий), достаточной для реализации целевых региональных
проектов и программ;
оптимизация использования регионального и федерального бюджетов, территориального
размещения и развития производительных сил региона, административно-территориального деления
региона на уровне районов с учетом наличия ресурсного потенциала, обеспечивающего
самостоятельное эффективное развитие;
обеспечение экономической и экологической безопасности и соблюдение финансовых
интересов субъектов Федерации, эффективного участия организаций региона в реализации политики
Правительства Российской Федерации в области структурной перестройки экономики и федеральных
целевых программ;
повышение уровня социальной защищенности населения;
создание эффективной организационной инфраструктуры программы, способной
представлять интересы региона в федеральных органах власти, согласовывать программы социальноэкономического развития, учесть интеграционные процессы. [3, C. 75]
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КОМПЛАЕНС КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ И ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
В контрольную и аналитическую практику корпораций все активнее внедряются современные
методы контроля. Одним из них является комплаенс- контроль, который выступает обьектом анализа
и применяется в различных областях деятельности, однако его роль и место непосредственно в сфере
корпоративного управления в настоящее время не достаточно изучены. Комплаенс больше
характерен для зарубежных компаний, активно внедряется в практику корпораций с участием
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иностранного капитала в России. Следует отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь
нет корпораций, в которых функционирует комплаенс-контроль. В нашей стране его внедрили только
банки.
Рассмотрим сущность категории «комплаенс-контроль» по мнению различных авторов в
научной и практической среде.
Слово «комплаенс» заимствовано из английского языка и в переводе означает «соответствие».
Согласно Оксфордскому словарю английского языка означает «действие в соответствии с запросом
или указанием; повиновение».
По мнению автора Осипова А. В «комплаенс-контроль - самостоятельная деятельность,
осуществляемая в коммерческих банках, по определению, оценке, консультированию, отслеживанию
и сообщению о комплаенс-рисках банка» [2].
Как считает Стражев В. И. «комплаенс-контроль это внутренний контроль над соответствием
деятельности банка на финансовых рынках требованиям действующего законодательства».
По определению, данному Шулековским В. В. «комплаенс-контроль - способность
действовать в соответствии с инструкциями, правилами и специальными требованиями».
Бондаренко Ю. определяет комплаенс как «неотъемлимую часть корпоративной культуры
компании, при которой выполнение каждым сотрудником своих должностных обязанностей, должно
соответствовать стандартам законности и добросовестности, установленным компанией для ведения
своей деятельности»[1].
Автор Шуховой Т. В.считает, что «комплаенс-контроль - внимание к соблюдению
законодательства и корпоративного регулирования,
и вопросам установления надлежащего
контроля».
На основе обобщения разных подходов к определению сущности комплаенс контроля,
сформулируем сущность комплаенс контроля следующим образом: «комлаенс- контроль - это
совокупность процедур, процессов, регламентирующих соответствие деятельности корпорации
требованиям действующего законодательства.
Таким образом, корпоративный комплаенс - это универсальная система управления рисками,
которая обеспечивает соответствие деятельности корпорации требованиям государственных органов,
соответствие нормам права, правилам, рекомендациям и стандартам, регламентирующим
деятельность корпорации.
Мы выделили основные, на наш взгляд, области комплаенса в корпорациях, которые
представлены на рисунке 1.
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Рис 1. Области комплаенс в корпорациях
Для того, чтобы организовать функционирование системы комплаенс в корпоративных
структурахстандартам
необходимо обеспечить: организационные элементы системы комплаенс; применение
информационных систем и информационных технологий в области комплаенс; предоставление
отчетности по вопросам комплаенс; процедуры комплаенс; распределение функций и комплаенсрисков; области применения комплаенс процедур; наличие экспертов и комплаенс - контролеров;
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мониторинг за изменениями правил и норм комплаенс; внедрение комплаенс культуры в работу
компании; наличие аудита по комплаенс; карту рисков комплаенс, оценку этих рисков и анализ
возможного воздействия на деятельность организации.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы можем констатировать, что комплаенс контроль в корпорациях является эффективным инструментом корпоративного контроля, целью
которого будет сведение к минимуму риска финансовых потерь, а также потери доверия инвесторов,
акционеров, партнеров, клиентов.
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Обсуждение необходимости наличия внутреннего аудита в организации не теряет своей
актуальности и в настоящее время. Постепенно задачи, функции, а также сама ценность результатов
этого вида деятельности только возрастают. Отсутствие полноценного внимания к осуществлению
действенного механизма внутреннего аудита может привести к самым серьѐзным сбоям в системе
управления компании.
Одним из основных и самых главных источников получения достоверной информации
являются результаты и материалы аудиторских проверок. Эти материалы кроме экономических и
статистических данных дают представление о положении дел компании в динамике, позволяют
выявить отклонения от требований нормативно-правовых актов и различных методических
документов, определить причины возникновения нарушений, возможные будущие налоговые,
финансовые и другие риски, а также прогнозировать их последствия.
В соответствии с МСА 610 «Рассмотрение работы внутреннего аудита» «внутренний аудит
означает оценочную деятельность, осуществляемую внутри субъекта как услугу для субъекта».
Среди прочего, в функции внутреннего аудита входит изучение, оценка и мониторинг адекватности и
эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля [2].
Процесс внедрения системы внутреннего аудита в организации предполагает создание
эффективного процесса обеспечения руководителей компании, а также ее собственников
информацией по вопросам функционирования всех ее звеньев и отделов, в том числе
экономического, бухгалтерского, коммерческого и финансового и др.
Главная цель службы внутреннего аудита - это предоставление руководству и собственникам
организации своевременной, полной и объективной информации о деятельности компании по
достижению целей существования организации и соблюдению нормативно-правовых актов. Кроме
того, важное место занимает информация о достоверности данных бухгалтерской отчетности и
ведении учета в компании, о деятельности ее подразделений и отделов.
В основные функции службы внутреннего аудита, в соответствии с действующей практикой
его проведения, можно включить:
- определение эффективности деятельности бухгалтерского учета;
- проверка обоснованности и правильности определения сумм платежей;
- сопоставление расчетов аудитора с информацией, содержащейся в бухгалтерском учете;
- определение степени соблюдения требований нормативно-правовых актов и методической
документации;
- подготовка ежедневного отчета о контроле совершенных операций и сделок;
- подготовка ежедневных и еженедельных отчетов по контролю совершенных операций и о
контроле финансово-экономической деятельности компании;
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- проведение вертикального и горизонтального анализа показателей бухгалтерского баланса,
отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и другой бухгалтерской
отчетности;
- выявление «слабых мест» в деятельности организации;
- проверка достоверности и правильности формирования и определения выручки,
себестоимости, управленческих расходов, расходов на реализацию, прочих доходов и расходов;
- проверка правильности начисления и уплаты НДС, страховых взносов, налога на прибыль и
других налогов и др.;
- выявление ошибок, оценка рисков и их существенности;
- консультирование работников компании по вопросам, входящим в компетенцию внутренних
аудиторов;
- и т.д.[3].
Нельзя не согласиться с мнением многих ведущих экономистов относительно важности
внедрения внутреннего аудита в организации. В доказательство чего можно дать следующее
обоснование необходимости организации внутреннего аудита с учетом предпосылок его организации
и направленности (таблица 1) [1].
Таблица 1 Необходимость создания службы внутреннего аудита в организации
Результаты внедрения
Причины
Объект внутреннего аудита
внутреннего аудита в
организации
1. Необходимость наличия
Неопределѐнность и риск в
Обеспечивает своевременное
достоверной информации
деятельности организации
обнаружение ошибок и
для нужд различных
недостатков в деятельности
пользователей (как внешних,
организации с целью принятия
так и внутренних)
мер к их устранению
2. Конфликты обязанностей
Документальное закрепление
Достоверная и обоснованная
и полномочий
полномочий и ответственности
оценка работы деятельности
работников
всех служб организации
3. Стремление организации к Документирование
Центры внутреннего контроля
получению прибыли
взаимоотношений между
– центры ответственности
звеньями организации
4. Финансовая
Порядок осуществления
Постоянство и беспрерывное
независимость и
инвентаризации
осуществления внутреннего
самостоятельности
контроля в организации
компании
5. Угроза банкротства
Внешние факторы
Соблюдение цели
существования и стратегии
деятельности компании
6. Необоснованное
Наличие задолженность по
Обеспечивает сохранность
расходование ТМЦ и других недостачам
активов, а также
активов организации
предотвращает возможность
их незаконного списания
Таким образом, следует заметить, что с помощью создания системы внутреннего аудита в
организациях, их собственники и руководители получают возможность получить надежную оценку
систем внутреннего контроля, существующих в организации, от которых в большой степени зависит
эффективность функционирования организаций в целом. Именно внутренний аудит является
наиболее объективным источником информации, который помогает руководителям заново увидеть и
оценить качество и правильность осуществления принятых управленческих решений.
В связи с этим создание отвечающей современным потребностям любой организации службы
внутреннего аудита является важнейшим инструментом управления компанией, одним из
необходимых условий обеспечения эффективности экономической деятельности, финансовой
устойчивости, повышения инвестиционной привлекательности и динамичного развития организации,
фирмы, корпорации.
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Україні належить подолати значне відставання за рівнем інноваційної активності підприємств
порівняно з розвиненими країнами світу і, насамперед, своїми сусідами – країнами ЄС. В Україні цей
показник не перевищує 18% (за даними обстежень інноваційної діяльності), тоді як середній
показник по ЄС, вже не кажучи про країни, які є інноваційними лідерами, становить 44% [1].
Інформаційна функція є основною для системи бухгалтерського обліку. Саме розвиток
бухгалтерського обліку витрат на інноваційну діяльність, доходів та фінансових результатів від цієї
діяльності повинен забезпечити менеджерів підприємства повною, достовірною та своєчасною
інформацією стосовно інноваційного розвитку підприємства.
Окремі питання формування інформації щодо витрат на інновації в бухгалтерському обліку та
розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення процесу інноваційного розвитку суб‘єктів
господарювання досліджено А. Г. Загороднім, А. Б. Бойчук [2].
Значну увагу вирішенню наукових проблем створення комплексної обліково-аналітичної
системи, підпорядкованої цілям стратегічного, тактичного та оперативного управління інноваційним
процесом промислового підприємства приділила у своїй роботі О. В. Кантаєва [3].
Об'єктом дослідження обрано систему обліково-аналітичного забезпечення інноваційного
розвитку промислових підприємств України та країн-інноваційних лідерів.
Методичні рекомендації з обліку витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та
технологічні роботи в Україні обмежені П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», норми якого відповідають
МСФЗ (IAS) 38, і декількома пунктами П(С)БО 16 «Витрати». Використання рахунку 39 «Витрати
майбутніх періодів» та визначення способу списання інноваційних витрат на собівартість продукції
вітчизняні підприємства здійснюють відповідно до власної облікової політики.
У зарубіжних країнах існує декілька підходів до відображення витрат, доходів і фінансового
результату від здійснення інноваційної діяльності. При цьому відображення інноваційної діяльності в
кожній країні будується з використанням Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і
фінансової звітності (ІАS/IFRS).
Міжнародні стандарти фінансової звітності не передбачають виділення результатів інновацій,
як і не визначають і не використовують саме поняття «інновація». Це пов'язано, зокрема, з суттєвим
ускладненням при визначенні сфер інноваційної діяльності, з важливістю збереження комерційної
таємниці при проведенні перспективних розробок й досліджень, а також з широким охопленням
інноваціями усіх видів і напрямів фінансово-господарської діяльності підприємств.
Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) облік витрат на
підготовку і освоєння нових видів продукції слід здійснювати згідно зі стандартом 6 «Розвідка та
оцінка запасів корисних копалин», стандартом 12 «Фінансові інструменти», а також стандартом 38
«Нематеріальні активи», в яких передбачений перелік витрат, що обліковуються, порядок їх
списання, а також порядок складання фінансової звітності.
Згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, пріоритетним є відображення
інноваційних витрат як нематеріальних активів підприємства. Саме через це частка нематеріальних
активів у валюті балансу підприємств країн ЄС становить близько 20%, а у звітності вітчизняних
промислових підприємств – менше 1% валюти балансу.
Відповідно до МСФЗ витрати на створення інноваційного продукту обліковуються як витрати
періоду до тих пір, доки вони не будуть капіталізовані та згодом переведені до складу основних
засобів, нематеріальних активів або готової продукції. Облік витрат на дослідження й розробки
інноваційного продукту ведеться на рахунках класу витрат з відображенням його за справедливою
вартістю.
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При патентуванні інноваційного продукту, тобто при отриманні конкретного результату від
процесу досліджень, експерименту і розробки, витрати капіталізуються і відображаються на рахунках
капітальних інвестицій також за справедливою вартістю.
Згідно з GААР US капіталізація витрат неможлива, за виключенням витрат на внутрішньо
створене програмне забезпечення за умови технічної реалізуємості, що відповідає нормам МСФЗ.
Збитки від знецінення нематеріальних активів за GААР US розраховуються як перевищення
балансової вартості активу над його справедливою вартістю.
Вивчення порядку ведення обліку витрат інноваційної діяльності визначає необхідність
удосконалення методології їх бухгалтерського обліку, організації й контролю операцій з реалізації
інноваційних проектів.
При обліку інноваційних продуктів можуть бути використані різні системи управлінського
обліку відповідно до специфіки діючих підприємств та галузей.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ СУММЫ БЕЗНАДЕЖНЫХ ДОЛГОВ В ЦЕЛЯХ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) есть два понятия: сомнительный долг и
безнадежный долг. Они тесно связаны между собой. Согласно п. 1 ст. 266 НК РФ сомнительным
долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с
реализацией товаров, работ, услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки,
установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией [1].
В п.2 ст.266 НК РФ определено понятие безнадежного долга. Так, по налоговому кодексу
безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) признаются те долги перед
налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по
которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации
организации [1].
В целях налогообложения прибыли организаций глава 25 Налогового кодекса РФ к
внереализационным расходам приравниваются суммы безнадежных долгов, а в случае, если
налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы
безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва (пп.2 п.2 ст.265 НК РФ) [1].
Федеральным законом от 29.11 2012г. № 206-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2013г., п.2
ст.266 НК РФ был дополнен новыми положениями.
В соответствии с п.2 ст.266 НК РФ (в ред. Закона № 206-ФЗ) безнадежными долгами
(долгами, нереальными к взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых
подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным Законом № 229-ФЗ, в случае
возврата взыскателю исполнительного документа следующим основаниям:
невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить
сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на
счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;
у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все
принятые судебным приставом-исполнителем, допустимые законом меры по отысканию его
имущества оказались безрезультатными [2].
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Следовательно, отсюда вытекает, что долг, невозможность взыскания которого подтверждена
постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, в
случае возврата взыскателю исполнительного документа по вышеуказанным основаниям признается
безнадежным долгом для целей налогообложения.
Тут следует также отметить то, что и до вступления в силу Закона № 206-ФЗ делался такой
вывод, то есть до дополнения п.2 ст.266 НК РФ НК РФ вышеуказанными новыми положениями.
Так, согласно пп.3 и 4 п.1 ст.46 Закона № 229-ФЗ исполнительный документ, по которому
взыскание не производилось или произведено частично, возвращается взыскателю:
если невозможно установить местонахождение должника, его имущества, либо получить
сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на
счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением
случаев, когда Федеральным законом № 229-ФЗ предусмотрен розыск должника или его имущества;
если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и
все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его
имущества оказались безрезультатными [3].
Также пунктами 2 и 3 ст.46 Закона № 229-ФЗ определено, что в случаях, предусмотренных
пп.2 – 6 ч.1 ст.46 Закона № 229-ФЗ, судебный пристав-исполнитель составляет акт о наличии
обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю.
Судебный пристав-исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа.
Получается, что положения, которыми Закон № 206-ФЗ дополнил п.2 ст.266 НК РФ,
существовали и раньше. Только они были прописаны не в главе 25 НК РФ, а в Законе № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве».
Учитывая данные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что долг, невозможность
взыскания которого подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании
исполнительного производства, в случае возврата взыскателю исполнительного документа по
вышеуказанным основаниям как признавался до 2013г., так и признается после 2013г. безнадежным
долгом для целей налогообложения.
Аналогичный вывод можно сделать из Писем Минфина России от 19.08.2011 № 03-0306/2/131 и от 27.02.2010 № 03-03-06/2/35 [4].
Выводы: Правила редакции налогового кодекса РФ до внесения в него поправок Законом №
206-ФЗ давали только общее определение безнадежного долга. Новый подход однозначно определяет
документ (постановление судебного пристава об окончании исполнительного производства при
возврате кредитору исполнительного документа) и момент (окончание исполнительного
производства) для признания задолженности безнадежной, но только если основанием для возврата
исполнительного листа явились невозможность установить местонахождение должника и его
имущества или выявилось отсутствие у него имущества для взыскания. В остальных случаях
признать долг безнадежным нельзя.
Но в ст.46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
предусмотрено шесть оснований прекращения исполнительного производства и, соответственно,
возвращения исполнительного листа, хотя возврат не всегда является однозначным доказательством
невозможности дальнейшего взыскания, да и кредитор может сам отказаться принять имущество
должника сомнительной ликвидности, даже если у последнего нет других средств для погашения
долга. Ранее в Налоговом кодексе РФ не существовало ограничений оснований для возврата
исполнительного листа, при которых долг признается безнадежным (т.е. имела место неясность,
которая согласно п.7 ст.3 НК РФ должна была толковаться в пользу налогоплательщика), теперь эти
основания прописаны прямо в кодексе.
Использованная литература
1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая и вторая. - М.: ООО «СТАТУС –
КВО», 2016.- 1248с.
2.Федеральный закон от 29 ноября 2012г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
3.Федеральный закон от 2 октября 2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с
изменениями и дополнениями).
4.Письма Минфина России от 19.08.2011 № 03-03-06/2/131 и от 27.02.2010 № 03-03-06/2/35.
236

5. Осипов Д.В. Изменения в Налоговом кодексе РФ: важное для банков //Налогообложение,
учет и отчетность в коммерческом банке, 2013, № 5.
УДК 658.152
Загорянська О. Л., к. е. н., доц., Бардакова С. М., студ.
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського
м. Кременчук
SWOT-АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
Машинобудування є однією з найбільш перспективних галузей промисловості України. На
сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни виникає необхідність активізації
інвестиційної діяльності промислових підприємств, що дозволить посилити їх конкурентні позиції та
забезпечити ефективне функціонування, що, в свою чергу, є основою для зростання національної
економіки в цілому. Особливо актуальним питання інвестування постає перед машинобудуванням,
оскільки, зростання обсягів виробництва продукції цієї галузі в значній мірі залежить від залучення
додаткових коштів, зокрема: інвестицій. Дослідженню теоретичних та практичних аспектів
інвестиційної привабливості підприємств присвячено наукові праці таких вітчизняних та зарубіжних
учених: І. О. Бланка, А. А Пересада, В. Беренса, Т. В. Майорової, В. Г. Федоренко та інших.
Метою дослідження є оцінка інвестиційної привабливості підприємства машинобудівної
галузі за допомогою технології SWOT-аналізу.
Під інвестиційною привабливістю розуміють комплексну характеристику підприємств з
позицій перспективності розвитку, збуту продукції, ліквідності активів, платоспроможності та
фінансової стійкості. Слід зазначити, що поняття «інвестиційної привабливості» має різні значення
для банку та інвестора-акціонера: якщо для першого визначальною є платоспроможність, то для
останнього – ефективність фінансово-господарської діяльності [1].
Інвестиційна привабливість машинобудівних підприємств визначається результативністю
реалізованих інвестиційних проектів у даній галузі промисловості та відображає економічні,
соціальні та екологічні інтереси інвесторів. Станом на 2015 р. розмір капітальних інвестицій в
машинобудівний комплекс становить лише 7,2 % від загального обсягу інвестицій в промисловість,
що свідчить про досить незначну зацікавленість інвесторів у здійсненні капіталовкладень [2].
Одним із способів виявлення інвестиційної привабливості підприємств є методика SWOTаналізу, яка ґрунтується на оцінці сильних та слабких сторін фірми, а також на виявленні
інвестиційних загроз та можливостей з боку ринку. SWOT-аналіз – це надійний спосіб, який дозволяє
отримати інформацію щодо внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства та є основою для
розробки оптимальної стратегії розвитку фірми [3]. Побудуємо матрицю SWOT-аналізу для
підприємства машинобудівного комплексу України – ПАТ «Кредмаш», основним видом діяльності
якого є виробництво є асфальтозмішувальних та грунтозмішувальних установок (табл. 1).
Таблиця 1 SWOT-аналіз інвестиційної привабливості ПАТ «Кредмаш»
Сильні сторони
Слабкі сторони
1. Багаторічний стаж роботи на ринку з 1. Складне фінансово-економічне становище,
виробництва асфальто- та грунтозмішувальних зменшення чистого прибутку на 43 % у
установок, товарів народного споживання.
відношенні до попереднього року.
2. Висококваліфіковані кадри – керівництво та 2. Висока зношеність основних фондів –
управлінський персонал.
близько 60 %, збільшення витрат на ремонт,
3. Високий рівень контролю якості продукції – підвищення експлуатаційних витрат.
відповідність стандартам ДСТУ, ГОСТ, ІSO, 3. Висока собівартість продукції ( на 7 % вища,
EN.
ніж за 2014 рік) за рахунок збільшення витрат
4. Наявність матеріально-технічної бази, на оплату праці та соціальні заходи, і як
поступове оновлення основних фондів шляхом наслідок – разовий характер продажів.
придбання нового обладнання та модернізації 4. Неповне використання наявних потужностей
фізично зношеного.
за рахунок зменшення обсягів виробництва
5.
Науково-інноваційний
потенціал
– продукції на 31,5 % у порівнянні з 2014 роком.
виготовлення дослідних зразків агрегату для 5. Енергоємність виробництва – великий обсяг
приготування асфальтової суміші для ямкового витрат на електричну енергію, паливо.
ремонту РА-801.
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Можливості
1. Розширення ринків збуту продукції
(перспективними є ринки Близького Сходу,
Африки, Пiвденно-Схiдної Азiї)
2. Проведення модернізації технологічного
устаткування розвиток сервісних центрів та
збільшення кількості складів запасних частин.
3. Створення нової продукції, впровадження
нових технологій та матеріалів.
4. Перспектива появи державних замовлень на
виробництво основної продукції
5. Проведення сертифікації та отримання
європейських
сертифікатів
на
асфальтозмішувальні установки (КДМ206,
КДМ208, КДМ205).

Загрози
1. Високий ступінь конкуренції на світовому
ринку (фірми-конкуренти AMMANN, MARINI,
ERMONT та інші).
2. Несприятлива політична та економічна
ситуація, що впливають на масштаби
діяльності.
3. Технологічне відставання може значно
знизити технічний рівень виробництва, що
призведе до підвищення витрат на виробництво
основної продукції та збільшення тривалості
виробничого циклу.
4.
Незаплановане
підвищення
цін
на
імпортовану сировину та комплектуючі вироби
склало 8-38%, на сировину українського
виробництва на 10-25%.
5. Нестабільність митного та податкового
законодавства, зростання курсу валют.
Відповідно до табл. 1, можна констатувати, що основними стратегіями ПАТ «Кредмаш» на
сучасному етапі розвитку є:
1. Стратегія інтенсивного зростання, яка полягає в удосконаленні діючої маркетингової
політики шляхом розширення ринків збуту та удосконалення існуючої продукції. Ключовою умовою
впровадження цієї стратегії є вихід підприємства на нові ринки збуту, зокрема: Африки, Близького
Сходу, Південно-Східної Азії та формування зв‘язків з громадськістю за рахунок розвитку сервісних
центрів. Оскільки фінансування здійснюється тільки за рахунок власних коштів товариства,
важливим напрямком є пошук нових джерел інвестування. Можливим інвестором, на нашу думку,
виступає держава, яка потребує оновлення шляхово-експлуатаційної техніки. Завдяки підвищенню
платоспроможності та забезпеченню зростання прибутків в результаті проведених заходів, стане
можливою значна технологічна модернізація устаткування та підвищення рівня професіоналізму
кадрів.
2. Стратегія концентрованої диверсифікації, яка передбачає доповнення номенклатури
продукції подібними видами товарів до тих, що вже виробляє підприємство. Враховуючи побажання
потенційних покупців та споживачів, перспективними видами продукції є: бетонозмішувальні
установки, піскорозкидальне обладнання, машини для ямкового ремонту асфальтного покриття.
Однак, слід зауважити, що важливою умовою реалізації стратегії є встановлення політичної
стабільності в країні, зниження рівня інфляції, що унеможливить стрімке підвищення цін на ресурси,
сировину, комплектуючі вироби, яке можемо спостерігати сьогодні. Загроза з боку конкурентів
полягає у суттєвих технічних перевагах продукції, порівняно невисоких цінах, використанні
інструментів агресивного маркетингу, готовності виконувати будь-які замовлення.
Розв‘язання поставлених завдань та уникнення загроз, що виникають, дозволить підвищити
рентабельність виробництва та залучити вітчизняних, а можливо навіть іноземних інвесторів, як до
вкладень коштів в конкретне підприємство, так і в галузь машинобудування загалом.
Отже, для оцінки стану та потенціалу розвитку інвестиційної діяльності підприємств
використовують SWOT-аналіз, який дозволяє дослідити фактори впливу та резерви підвищення
інвестиційної привабливості підприємств машинобудівного комплексу. Таким чином, підвищення
інвестиційної привабливості машинобудівної галузі відіграє важливу роль для економіки країни,
оскільки інвестиції є джерелом капіталовкладень, сприяють поширенню інновацій та підвищенню
рівня та якості життя населення.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Главная задача анализа основных средств - это выявление резервов повышения
эффективности их использования: резервов выпуска продукции, резервов роста фондоотдачи.
Повышение эффективности использования основных средств имеет важное значение как источник
расширения производства, так как фондоотдача показывает, сколько рублей продукции приходится
на 1 рубль основных средств [1, с. 356].
Успешное функционирование основных фондов и производственных мощностей зависит от
того, насколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные факторы улучшения их
использования. Улучшение использования основных фондов означает также ускорение их
оборачиваемости, что в значительной мере способствует решению проблемы сокращения разрыва в
сроках физического и морального износа, ускорения темпов обновления основных фондов.
Экстенсивный способ выражается в увеличении времени использования фондов, т.е. в
возрастании доли действующего оборудования в его общей массе, сокращении его простоев [2, с.
158].
Интенсивный способ связан с повышением технического уровня основных фондов,
увеличением степени их использования в единицу времени. Он предполагает ускорение темпов
научно-технического прогресса, внедрение новых технологических процессов, техники последних
поколений.
Основными резервами выпуска продукции и фондоотдачи являются: сокращение
целодневных простоев оборудования; повышение коэффициента сменности; сокращение
внутрисменных простоев; повышение среднечасовой выработки оборудования за счет модернизации,
более интенсивного использования. Увеличение показателя фондоотдачи в исследуемый период
можно добиться двумя способами - интенсивным и экстенсивным [2, с. 158].
Интенсивный способ подразумевает под собой увеличение объѐмов выпускаемой продукции
в Филиале ‖Завод сборного железобетона― ОАО ‖Стройтрест №2― на основе уже имеющейся
производственной базы (за счѐт увеличения производительности труда), а экстенсивный способ
основывается на сокращении стоимости основных фондов, находящихся на балансе предприятия (за
счѐт списания, либо перепродажи временно нефункционирующего оборудования).
Произведѐм
расчет
экономической
эффективности
мероприятий
в
области
совершенствования использования основных средств в Филиале ‖Завод сборного железобетона―
ОАО ‖Стройтрест №2― интенсивным способом, а именно с помощью повышения уровня
производительности труда персонала на 42 млн р. в таблице 1.
Таблица 1 – Расчет экономической эффективности от повышения уровня производительности труда в
Филиале ‖Завод сборного железобетона― ОАО ‖Стройтрест №2―
Показатели
Производительность труда, млн. р.
Среднесписочная численность персонала,
чел.
Выпуск продукции, млн. р.
Среднегодовая стоимость основных
средств, млн р.
Среднегодовая стоимость активной части
основных средств, млн. р
Фондоотдача, р./р.
Фондоотдача активной части, р./р.
Фондоемкость, р./р
Фондоемкость активной части, р./р

Значение показателя
До
После
мероприятия
мероприятия
(2015 год)
126,0
168,0
134
134

Отклонение

Темп
роста,
%

42,0
-

133,3
-

16883
45747

22512
45747

5629
-

133,3
-

5276

5276

-

-

0,369
3,200
2,710
0,313

0492
4,267
2,032
0,234

0,123
1,067
-0,678
-0,079

116,3
133,3
75,0
74,7

П р и м е ч а н и е - Источник: собственная разработка.
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Анализируя данные, приведѐнные в таблице 1, следует отметить, что в результате увеличения
среднегодовой выработки 42 млн р. (33,3%) выпуск продукции в целом по предприятию возрастет на
5629 млн р. Следовательно, в результате проведѐнных мероприятий фондоотдача увеличится на
16,3%, что составит 0,492 р./р., фондоотдача активной части основных средств увеличится на 33,3%.
Следует отметить снижение уровня фондоемкости на 25,0% и снижения уровня фондоемкости
активной части на 25,3%. Таким образом резерв роста фондоотдачи составляет 0,123 р./р., активной
части – на 1,067 р./р.
Произведѐм
расчет
экономической
эффективности
мероприятий
в
области
совершенствования использования основных средств в Филиале ‖Завод сборного железобетона―
ОАО ‖Стройтрест №2― экстенсивным способом, а именно на основе сокращения стоимости основных
фондов, находящихся на балансе предприятия (за счѐт списания нефункционирующего
оборудования) на сумму 532 млн р., в том числе активной части на 532 млн р. в таблице 2.
Таблица 2 – Расчет экономической эффективности от сокращения стоимости основных
средств в Филиале ‖Завод сборного железобетона― ОАО ‖Стройтрест №2―
Показатели
Среднегодовая стоимость основных
средств, млн р.
Среднегодовая стоимость активной
части основных средств, млн р.
Среднесписочная численность
персонала, чел.
Производительность труда, млн. р.
Выпуск продукции, млн р.
Фондоотдача, р./р.
Фондоотдача активной части, р./р.
Фондоемкость, р./р
Фондоемкость активной части, р./р
Фондовооруженность, млн р.

Значение показателя
До мероприятия
После
(2015 год)
мероприятия
45747
45215

Отклонение

Темпы
роста, %

532

98,8

5276

4744

532

89,9

134

134

-

-

126,0
16883
0,369
3,200
2,710
0,313
341,4

126,0
16883
0,373
3,559
2,678
0,281
337,4

0,004
0,359
-0,032
-0,032
-4,0

101,0
111,2
98,8
89,8
98,8

П р и м е ч а н и е - Источник: собственная разработка.
Из таблицы 2 видно, что при сокращении стоимости основных фондов фондоотдача
увеличится на 1%, а фондоотдача активной части – на 11,2%. Произойдет снижение уровня
показателя фондоемкости 1,2% (на 0,032 р./р.), и фондоемкости активной части на 10,2 % (на 0,032
р./р.), что говорит о результативности предложенных технико-организационных мероприятий по
повышению эффективности использования основных средств. Фондовооруженность снизится на
1,2% вследствие сокращения стоимости неэксплуатируемых основных фондов.
Анализируя приведѐнные расчѐты, можно сказать, что повышения эффективности
использования основных средств можно добиться интенсивным и экстенсивным способами путем
увеличения среднегодовой выработки работающего и сокращением стоимости основных фондов.
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СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ И СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ
ИХ ВЛИЯНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ
В предпринимательской деятельности принимать решения приходится в условиях
ограниченности информации, когда необходимо выбирать из нескольких предложенных вариантов,
исход которых сложно предугадать. Однако если при осуществлении предприятием своей
деятельности не учитывать риски, то они могут стать как источниками прибыли, так и убытков. В
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большинстве случаев вариант, который содержит в себе меньше рисков, также приносит и меньше
прибыли.
Историю возникновения термина ―риск‖ можно трактовать по-разному. На греческом языке
слова rids ikon, ridsa означают утес, скала. В итальянском слово risiko - опасность, угроза; risicare лавировать между скал. Во французском risdoe - угроза, рисковать.
Риск - это вероятность возникновения потерь или снижения доходов по сравнению с
допустимым вариантом. Он является обязательным элементом хозяйственной деятельности,
реализующим фактор еѐ неопределенности. Риск как экономическая категория существует
объективно, независимо от того, осознаѐм мы это, или нет [1].
При анализе рисков можно выделить основные характерные для него компоненты, а именно:
случайный характер;
наличие альтернативных решений;
возможность получения убытков или прибыли.
Риск, возникающий в сфере предпринимательской деятельности, принято называть
предпринимательским.
При анализе предпринимательского риска следует его изучать как с количественной, так и с
качественной стороны. С помощью качественного анализа определяются факторы риска и вид риска,
с которым сталкивается то или иное предприятие. В свою очередь количественный анализ направлен
на определение возможных убытков, а также анализа альтернативных вариантов, при которых
возможно минимизировать данные риски. При количественном анализе риска используются
следующие методы:
статистический метод, который заключается в изучении статистической информации об
убытках и прибыли определѐнного предприятия, с целью определения вероятности события,
установления величины риска. Вероятность означает возможность получения определенного
результата;
анализ целесообразности затрат позволяет определить нижний предельный размер объѐма
выпускаемой продукции, при котором прибыль равна нулю, т. е. точку безубыточности.
Производство продукции в объемах меньше критического приносит только убытки. При данном
методе предполагается все затраты делить на постоянные и переменные;
метод экспертных оценок основан на обобщении мнений экспертов о вероятностях риска;
метод аналогий используется для анализа рентабельности новых проектов, а также связанных
с этими проектами рисков. При данном методе рассматривается жизненный цикл проекта, который
состоит из этапа разработки, этапа выведения на рынок, этапа роста, этапа зрелости и этапа упадка.
Изучая жизненный цикл проекта, можно получить информацию о каждом этапе проекта, выделить
причины нежелательных последствий, оценить степень риска. Однако на практике бывает довольно
трудно собрать соответствующую информацию [2].
В современном мире любое предприятие в своей деятельности сталкивается с риском,
поэтому главной задачей предприятия является снижение степени риска. Поэтому на предприятиях, а
также в сторонних организациях, оказывающих соответствующие услуги данным предприятиям,
разрабатываются
варианты,
которые
помогут
предприятиям
минимизировать
их
предпринимательские риски.
Ярким представителем варианта снижения рисков на крупных предприятиях является
диверсификация, которую можно определить как распределение капиталовложений между
разнообразными видами деятельности, результаты которых непосредственно не связаны.
Предприятие, неся убытки по одному виду деятельности, может получить прибыль за счет другой
сферы деятельности.
Распространѐнным способом в Республике Беларусь является страхование, т. е. передача
определенных рисков страховой организации. Для снижения степени риска используются
имущественное страхование и страхование от несчастных случаев. Широко используется и такой вид
страхования, как хеджирование - страхование цены товара от риска либо нежелательного для
производителя падения, либо невыгодного для потребителя увеличения.
Рынок страхования предпринимательских рисков в Республике Беларусь в настоящее время
только зарождается по сравнению с мировым, где данный вид страхования получил бурное развитие,
особенно в части страхования кредитов [3].
Все предприятия во время своей государственной регистрации формируют резервный фонд.
Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов предполагает установление
соотношения между потенциальными рисками и размерами расходов, необходимых для преодоления
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последствий этих рисков. Такой способ снижения рисков обычно используют при выполнении
различных проектов. В общем случае резерв используется для финансирования дополнительных
работ, компенсации непредвиденных изменений материальных и трудовых затрат, накладных
расходов и других затрат, возникающих в процессе осуществления проекта.
Распределение риска предполагает разделение риска между участниками проекта. Рост
размеров и продолжительности инвестирования, внедрение новых технологий, высокая
динамичность внешней среды увеличивает риск проекта. Способом разделения риска являются
операции факторинга. Операции факторинга относятся к операциям повышенного риска. Любое
управленческое решение принимается в условиях, когда результаты не определены и информация
ограниченна. Следовательно, чем полнее информация, тем больше предпосылок сделать лучший
прогноз и снизить риск.
Из указанного выше можно сформулировать вывод, что предпринимательский риск связан с
вероятностью потери предпринимателем прибыли, дохода или имущества в результате
предпринимательской деятельности. Любое предприятие несет риски, связанные с его
производственной, коммерческой и другой деятельностью, а руководство предприятия отвечает за
последствия принимаемых управленческих решений.
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ПЕРЕХОД НА МСФО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
За последние три десятилетия значительно увеличился уровень интеграции и глобализации
финансовых рынков. В связи с глобализацией мировой экономики увеличивается необходимость
использования единого набора мировых стандартов финансовой отчетности. В следствие, все
больше стран стремятся применять МСФО как основу для составления финансовой отчетности
организаций, потому что это повышает прозрачность отчетности, улучшает ее качество, снижает
стоимость капитала, стимулирует поток инвестиций в национальную экономику.
Современная ситуация в белорусской экономике характеризуется все большей
необходимостью предприятий в инвестиционных ресурсах. Государство стремится активизировать
национальные рынки капитала путем создания благоприятной информационной среды для
инвесторов методом использования МСФО, играющих в современном мире роль международного
языка бизнеса. Те же потребности возникают и у зарубежных инвесторов, которые готовы
вкладывать капитал на территории РБ и благодаря внедрению МСФО могут объективно оценивать
финансовое состояние предприятий.
В основе МСФО лежат принципы, а не конкретно прописанные правила, что дает
возможность составителям отчетности в полной мере отразить экономическую сущность
деятельности организации, ее текущее состояние и перспективы.
В настоящий момент национальные стандарты финансовой отчетности (НСФО) поэтапно
сближаются с МСФО. Ряд крупных частных белорусских компаний в дополнение к отчетности,
составляемой в соответствии с НСФО Беларуси, уже приняли отчетность по МСФО, а банковские
организации в Беларуси с 2008 года обязаны составлять отчетность по МСФО в соответствии с
требованиями Национального банка Республики Беларусь. Кроме этого, согласно Закона „О
бухгалтерском учете и отчетности― от 12 июля 2013 года №53-З, начиная с 2016 года требование
составлять отчетность по МСФО (как и публикация такой информации) становится обязательным в
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отношении всех общественно значимых организаций. К общественно значимым организациям
относятся открытые акционерные общества, являющиеся учредителями унитарных предприятий и
(или) основными хозяйственными обществами по отношению к дочерним хозяйственным обществам,
банки и небанковские кредитно-финансовые организации, а также страховые организации.
Предусмотрена сертификация специалистов, которые претендуют на должность главного
бухгалтера общественно значимой организации. По результатам аттестации сертификат
профессионального бухгалтера выдает Министерство финансов, а сертификат профессионального
бухгалтера банка- Национальный банк Республики Беларусь, что позволит оценить компетентность и
потенциал профессионального роста бухгалтеров.[1]
Можно выделить следующие проблемы, которые возникают с внедрением и применением
МСФО в Республике Беларусь:
отсутствие официального статуса бухгалтерской отчетности, составляемой по МСФО;
формирование инфраструктуры применения международных стандартов;
информация, которая получена путем применения МСФО, не всегда сочетаема с
национальной системой учета Беларуси и не может быть внесена в систему государственной
статистической информации;
компаниям необходимо выделять дополнительные трудовые, финансовые и
временные ресурсы. Внедрение МСФО достаточно дорогостоящий процесс, так как необходимо
наладить процедуры и системы, оплатить услуги аудиторов, а также нанять новых сотрудников, или
обучить свой персонал;
слабость системы контроля качества бухгалтерской отчетности, в том числе
невысокое качество аудита бухгалтерской отчетности;
низкий уровень профессиональной подготовки большинства бухгалтеров и аудиторов,
а также недостаточность навыков использования информации, подготовленной по МСФО. [2]
Также внедрение МСФО в национальную систему учета сопряжено с определенными
рисками:
риск множественности методик трансформации отчетности. Связан с тем, что в МСФО ряд
вопросов отдается на откуп профессиональным суждениям пользователей (бухгалтерам
организаций), что в следствие приведет к возникновению множества методик, которые отражают
субъективное восприятие и понимание МСФО каждым отдельно взятым бухгалтером. В таких
условиях главной задачей встает создание общей методики по преобразованию белорусской
отчетности в международную;
риск для аудиторских компаний. Цель компаний- получать заказы от клиентов на рынке
новых услуг по применению международных стандартов. Наряду с преобразованием отчетности
ожидается и непосредственное преобразование самих услуг не в пользу белорусских аудиторских
организаций. Поскольку МСФО предполагает удостоверение точности составленной отчетности и
получение ее аудиторского заключения, то стороны, заинтересованные в составлении отчетности по
МСФО вряд ли выразят доверие белорусским аудиторским компаниям. В большинстве случаев они
обратятся за услугой к представителям международных аудиторских компаний, что вызовет в свою
очередь сужение рынка аудиторских услуг в Республике Беларусь;
риск утраты национальной школы учета и усложнения в отстаивании национальных
экономических интересов;
риск для предприятий. Внедрение МСФО вызовет увеличение расходов организаций:
увеличения затрат на обучение бухгалтерского персонала, удорожания аудиторских и
консалтинговых услуг, неизбежности ошибок в процессе перестройки учетных систем. [3]
Важной особенностью применения МСФО в нашей стране является то, что в белорусской
учетной системе только с недавнего времени началось разделение учета на бухгалтерский,
управленческий и налоговый, что в мировой практике является общепризнанным. С учетом данного
принципа построения учета создавались и МСФО. Пока процесс разделения учета окончательно не
завершиться, говорить о реальности повсеместного применения МСФО сложно.
Для решения проблем и дальнейшего внедрения МСФО необходимо продолжать работу по
созданию инфраструктуры применения как на уровне государства, преобразовывая систему
регулирования бухгалтерского учета и отчетности и организовывая подготовку и повышение
квалификации кадров так и на отдельных предприятиях, заменяя или модернизируя программное
обеспечение, обучая новым методам работы персонал. Так же важно обеспечение надлежащего
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качества аудита, повышения уровня компетенций бухгалтеров и аудиторов, развитие
международного сотрудничества в области бухгалтерского учета и аудита
В заключение отметим, что Республике Беларусь предстоит большая работа по приведению к
гармонии белорусского законодательства в соответствии с МСФО. Данная работа уже прогрессивно
выполняется Национальным банком Республики Беларусь совместно с Министерством финансов.
Применение МСФО позволяет белорусским организациям привлекать инвестиции, что дает хороший
толчок для их развития. Кроме того, внедрение МСФО способствует развитию экономики страны в
целом , поскольку международные стандарты финансовой отчетности способствуют формированию
более „чистого― и открытого бизнес- климата и интеграции Республики Беларусь в мировую
экономику.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С
АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
В современных условиях торгово-экономическое сотрудничество является важной составляющей функционирования и развития каждой отдельной страны и мира в целом, так как ни одно
государство не способно развиваться без построения эффективной системы хозяйственных связей с
экономиками других стран в условиях протекания глобализационных процессов [1]. Республика
Беларусь сотрудничает с многими государствами. Одним из важнейших торговых и инвестиционных
партнеров Республики Беларусь является Австрийская Республика.
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Австрийской Республикой были
установлены в феврале 1992 г [2].
Беларусь рассматривает Австрийскую Республику как перспективного международного
партнера и заинтересована в дальнейшем развитии взаимодействия в различных сферах.
Белорусско-австрийская
торговля
характеризуется
следующими
показателями,
представленными
в
таблице
1.
Таблица 1. - Основные показатели, характеризующие белорусско-австрийскую торговлю (млн. долл.
США)
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Товарооборот
254,4
177,1
212,6
295,5
291,3
375,5
309,6
194,3
Экспорт
37,1
23,8
30,7
26,0
20,2
28,8
22,8
19,8
Импорт
217,3
153,3
181,9
269,5
271,1
346,7
286,8
174,5
Сальдо
-180,2
-129,5
-151,2
-243,5
-250,9
-317,9
-264,0
-154,7
Примечание: Источник-[3]
Из таблицы 1 видно, что товарооборот в 2013 г. достиг максимального значения. При этом
экспорт увеличился с 20,2 млн.дол.США до 28,8 млн.дол.США, а импорт с 271.1 млн.дол.США до
346,7 млн.дол.США В 2015 году двусторонний оборот услуг составил 109,1 млн. долларов, или
57,9 % к уровню 2014 года. При этом импорт услуг сократился на 45,5 %, составив 55,9 млн.
долларов, а экспорт – на 14,8 %, составив 53,2 млн. долларов.
В 2013 году стоимостные объемы товарооборота Республики Беларусь с Австрийской
Республикой впервые в истории двусторонних отношений достигли 374,5 млн. долл. США (128,6% к
2012 году), объем белорусского экспорта составил 28,8 млн. долл. (142,6%), импорта – 345,7 млн.
долл. (127,5%). Представители деловых кругов двух стран видят значительный потенциал
наращивания товарооборота.
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Основными позициями белорусского экспорта в Австрийскую Республику являются:
металлопродукция; удобрения калийные, азотные и смешанные; мебель; нефтепродукты;
электрические и электронные изделия; продукция деревообработки; овощи, фрукты замороженные;
изделия швейные и трикотажные; стекловолокно и др.
В поставках из Австрийской Республики преобладают инвестиционный импорт
(высокотехнологичное оборудование и товарная группа производственного назначения),
фармацевтическая продукция, средства защиты растений, кормовые добавки и др.
Австрийская Республика стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику
Республики Беларусь и играет важную роль в модернизации белорусских предприятий в целом ряде
отраслей (энергетика, транспортная инфраструктура, нефтехимия, машиностроение, дерево- и
металлообработка, пищевая промышленность, строительство, охрана окружающей среды и др.).
Динамика поступления инвестиций из Австрийской Республики представлена в таблице 2.
Таблица 2. - Динамика поступления инвестиций из Австрийской Республики (млн. долл.
США)
Год
2008
2009
2010
2011
2012 2013
2014
2015
Инвестиции 945,6

931,7

912,3

955,2

575,9

501,8

526,2

353,4

Прямые
инвестиции

7,0

4,8

43,5

105,5

247,2

194,3

71,9

38,1

Примечание: Источник-[3]
Из таблицы 2 видно, что в 2013 году объем австрийских инвестиций составил 501,8 млн. долл.
США, в том числе 247,2 млн. – прямые инвестиции. Общий объѐм инвестиций в 2014 году по
сравнению с 2013 г. увеличился и составил 526,2 млн. долл. США. Однако, в 2015 г. объѐм
инвестиций сократился до 353,4 млн. долл. США.
Среди стран СНГ Республика Беларусь представляет для Австрийской Республики четвертый
по значимости рынок (после России, Украины и Казахстана).
В Республике Беларусь в настоящее время зарегистрировано 128 предприятий с австрийским
капиталом.
В Австрийской Республике зарегистрированы три торговые компании белорусских субъектов
хозяйствования: «БЕЛМЕТ Хандельсгезельшафт» и «РМЗ Фертрибсгезельшафт» – совместные
компании с участием ОАО «Белорусский металлургический завод», «СолТрэйд» – с участием ОАО
«Беларуськалий», а также представительство ОАО «Авиакомпания «Белавиа».
В целях стимулирования белорусско-австрийских экономических отношений созданы и
успешно функционируют:
Белорусско-Австрийская
межправительственная
комиссия
по
торговоэкономическому сотрудничеству;
Белорусско-Австрийская комиссия по международному автомобильному сообщению;
Белорусско-Австрийская рабочая группа по вопросам окружающей среды и
природоохранным технологиям;
Белорусско-Австрийский деловой совет.
Торгово-экономическое сотрудничество является основным приоритетом развития
Республики Беларусь. Партнѐрство с такими высокоразвитыми государствами как Австрийская
Республика поможет улучшить экономическое состояние страны.
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АНАЛИЗ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ БАНКА И ПУТИ ЕГО МИНИМИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»)
В основе успешной деятельности банка прежде всего лежит его ликвидность. Под
ликвидностью понимают возможность и способность банка своевременно и в полном объеме, с
минимальными издержками обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств
перед клиентами и контрагентами, а также предоставить им денежные средства в рамках взятых на
себя обязательств (в том числе и в будущем).
Риск ликвидности в экономической теории традиционно связывают с вероятностью
возникновения у банка потерь (убытков) вследствие неспособности обеспечить своевременное
исполнение своих обязательств в полном объеме. В данном случае риск ликвидности также называют
риском недостаточной ликвидности. Соответственно выделяют и риск избыточной ликвидности.
Риск избыточной ликвидности – это риск потери доходов из-за избытка высоколиквидных
активов и, как следствие, неоправданного финансирования низкодоходных активов за счѐт платных
для банка ресурсов [1].
Для банка крайне важно оценивать, планировать и управлять своими потребностями в
отношении ликвидности и принимать во внимание любые рыночные тенденции, которые могут еще
больше усложнить управление ликвидностью.
Важным фактором, влияющим на уровень риска ликвидности, является согласованность
сроков привлечения ресурсов и размещения их в активные операции.
Одним из основных методов оценки влияния риска ликвидности на деятельность банка
является анализ структуры активов и обязательств по срокам до погашения или же иными словами
gap-анализ. Банк концентрирует внимание на несовпадении активов и пассивов по объемам и срокам
погашения на отдельных временных интервалах. Для анализа разрывов ликвидности банка
устанавливаются следующие показатели:
абсолютный gap – разница между активами и пассивами по конкретным срокам
погашения;
кумулятивный gap – разница между активами и пассивами нарастающим итогом по
определенным срокам.
Эти показатели носят информационный характер и используются для сравнения в динамике.
Согласно количественным разрывам оценивается достаточность средств для проведения активных
операций банка: при условии, что активы превышают пассивы, наблюдается положительный разрыв,
который свидетельствует о дефиците ликвидности. В случае, когда пассивы превышают активы,
возникает отрицательный разрыв, таким образом, здесь уже будет иметь место избыток ликвидности.
Результаты расчета количественных разрывов по ОАО «Белагропромбанк» представлены в
таблице.
Таблица Разрыв (ГЭП) между активами и обязательствами в белорусских рублях в ОАО
«Белагропромбанк» на период с 01.01.2014 по 01.01.2016 гг., млн рублей

Разрыв (ГЭП), абсолютный
Накопленный (кумулятивный)
разрыв
Разрыв (ГЭП), абсолютный
Накопленный (кумулятивный)
разрыв
Разрыв (ГЭП), абсолютный
Накопленный (кумулятивный)
разрыв

Сроки, оставшиеся до даты погашения активов и пассивов
От 31 до 90
От 91 до 180 От 181 до 1
До 30 дней
Более 1 года
дней
дней
года
На 01.01.2014 г.
334 632,3
-559 596,2
602857,0
-665 508,4
2 180 117,7
334 632,3

-224 963,9

377893,1

-287 615,3

1 892 502,4

На 01.01.2015 г.
-731 801,8
-875 220,9

-275 749,0

-1 406 477,1

16 216 926,7

-1 882 771,7

-3 289 248,8

12 927 677,9

322 311,8

-1 315 931,4

9 963 450,2

114 669,7

-1 201 261,7

8 762 188,5

-731 801,8
687 110,1
687 110,1

-1 607 022,7

На 01.01.2016 г.
-894 752,2
-207 642,1

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]
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Исходя из выше представленных данных о соответствии между объемами активов и
обязательств, отраженных на балансовых и внебалансовых счетах, можно выявить следующие
тенденции:
во временных отрезках «от 31 до 90 дней» и «от 181 до 1 года» наблюдается образование
значительного отрицательного разрыва. То есть, присутствует превышение операций по
привлечению денежных средств и в то же время наблюдается снижение интереса клиентов к
операциям по заимствованию ресурсов на срок до 1 года.
на протяжении всего изучаемого периода отмечается значительный положительный
разрыв в операциях на срок «более 1 года». Это свидетельствует о превышении размера активов над
пассивами банка. Данное явление объясняется снижением заинтересованности в краткосрочных
заемных ресурсах и, в свою очередь, значительным ростом востребованности в долгосрочных
ресурсах со стороны населения и хозяйствующих субъектов.
Исходя из расчета кумулятивного разрыва на каждый год изучаемого периода можно сделать
вывод, что главным факторов, негативно влияющим на подверженность риску ликвидности, является
рост несбалансированности между активами и пассивами, которая выражается в
преимущественном предоставлении долгосрочных кредитов при недостаточности соответствующих
по срокам ресурсов.
С позиции управления активами и пассивами для достижения сбалансированности банку
можно порекомендовать откорректировать политику банков по привлечению ресурсов путѐм
снижения объѐмов привлечения «коротких» денег (например, краткосрочных депозитов), стимулируя
реальных и потенциальных вкладчиков хранить свои сбережения во вкладах с более
продолжительным сроком (привлекать «длинные» деньги).
В качестве инструмента такого стимулирования банки могут использовать прогрессивные
процентные ставки по долгосрочным депозитам в национальной валюте. Другим способом
привлечения «длинных» денег является выпуск и популяризация среди населения долговых ценных
бумаг, которые имеют твѐрдый срок погашения. Такая практика позволит сгладить разрывы между
активами и пассивами на отдельных временных интервалах и повысить значения коэффициентов
ликвидности, в частности, коэффициента краткосрочной ликвидности.
Важной мерой для стабилизации ресурсной базы банковской системы Республики Беларусь
явилось принятие в ноябре 2015 года Декрета Президента Республики Беларусь «О привлечении
денежных средств во вклады (депозиты)» № 7. Начиная с 12 ноября 2015 года договоры срочного и
условного банковского вклада (депозита) подразделяются на безотзывные и отзывные. Отличие
безотзывного вклада от отзывного состоит в том, что при заключении безотзывного договора
банковского вклада клиент не сможет потребовать от банка досрочного возврата вклада.
Позитивным моментом на пути повышения устойчивости банка к риску ликвидности является
поэтапное внедрение новых стандартов Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III).
Базель III усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по
ликвидности. Главным преимуществом применения стандартов Базель III является повышение
качества управления рисками в банках, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность
финансовой системы в целом.
Для развития банковской системы и повышения еѐ устойчивости и защищѐнности от риска
ликвидности необходима совместная работа Национального банка и иных банков, направленная на
совершенствование законодательства, применяемых методик и подходов к регулированию
ликвидности банковской системы в целом.
В заключение отметим, что для банка важно не столько наращивание ликвидности, сколько
поддержание некоего оптимального уровня посредством скоординированного управления его
активами и пассивами.
Список использованных источников
1. Леонович, Т.И. Управление рисками в банковской деятельности: учеб. комплекс / Т.И.
Леонович, В.М. Петрушина. – Минск: Дикта: Мисанта, 2012. – 136 с.
2. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО // Официальный
сайт
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«Белагропромбанк»
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
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ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОАО «КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЗАВОД
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»
В современных условиях, когда экономика испытывает кризис и предприятия вынуждены
мобилизовать все имеющиеся внутренние ресурсы, большую роль в этом процессе играет анализ
финансовых результатов деятельности предприятия и определение резервов увеличения прибыли. У
предприятия существует множество возможностей для улучшения результатов работы, повышения
показателей прибыли и рентабельности: активное внедрение новейших технологий и научных
разработок в производство, использование опыта передовых предприятий, увеличение объема
реализации продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества товарной продукции,
реализация ее на более выгодных рынках сбыта и т.д.
Информационной базой финансового анализа является бухгалтерская отчетность. Анализ
динамики прибыли ОАО «Калинковичский завод железобетонных изделий» за 2013-2015 гг.
представлен в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Динамика прибыли ОАО «Калинковичский завод железобетонных изделий» за
2013-2015 гг.
Показатель
Год
Изменение
2015 г. к 2013
2013
2014
2015
г., млн. руб.
Прибыль от реализации продукции,
2367
1746
1589
-778
услуг, млн. руб.
Прибыль (убыток) от прочих
-586
-746
-545
+41
доходов и расходов по текущей
деятельности, млн. руб.
Прибыль (убыток) от текущей
1781
1000
1044
-737
деятельности, млн. руб.
Прибыль
(убыток)
от
124
-211
-471
-347
инвестиционной и финансовой
деятельности, млн. руб.
Общая сумма прибыли отчетного
1905
789
573
-1332
периода до налогообложения, млн.
руб.
Налоги и иные обязательные
439
287
172
-267
платежи из прибыли, млн. руб.
Чистая прибыль (убыток), млн.руб.
1466
502
401
-1065
Примечание – Источник: [1]
Проведя анализ прибыли ОАО «Калинковичский завод железобетонных изделий», можно
сделать вывод о том, что за последние годы работы предприятия наблюдается снижение
результативности его деятельности. Общая сумма прибыли
ОАО «Калинковичский завод
железобетонных изделий» на протяжении 2013-2015 гг. снизилась на 27,4 %. Это связано со
снижением прибыли от реализации продукции. Также на предприятии за 2015 г. существует наличие
убытка от инвестиционной и финансовой деятельности в размере 471 млн. руб., что вызвано
превышением величины расходов на инвестиционную и финансовую деятельность над величиной
доходов, получаемых в результате ее осуществления.
Одним из приоритетных направлений повышения прибыльности ОАО «Калинковичский
завод железобетонных изделий» является увеличение объема реализации продукции. Произведем
расчет резервов увеличения суммы прибыли ОАО «Калинковичский завод железобетонных изделий»
за счет увеличения объема реализации некоторых видов продукции, выпускаемой предприятием, за
счет проведения организационно-технических мероприятий. Для определения резервов роста
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прибыли за счет увеличения объема реализации продукции будем использовать следующую
формулу:
Р
=
* )
где Р
– резерв увеличения объема реализации;
– фактическая сумма прибыли за единицу реализуемой продукции[2, с.250].
Произведем расчет резервов увеличения суммы прибыли ОАО «Калинковичский завод
железобетонных изделий» за счет увеличения объема реализации продукции. Результаты расчетов
представим в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Расчет резервов увеличения суммы прибыли ОАО «Калинковичский завод
железобетонных изделий» за счет увеличения объема реализации продукции
Вид продукции
Размер увеличения объема
Фактическая Резерв увеличения
сумма
суммы прибыли,
реализованной продукции,
прибыли за 1
тыс. руб.
, руб.
1. Трубы из бетона
107
1278,5
138,1
2. Бетон товарный
232
510
118,32
3. Раствор строительный
6
4634,1
32,3
4. Окна и оконные
137
777,4
106,5
коробки
5. Элементы конструкций
506
1476,6
747,2
сборные
Итого
988
8676,6
1142,5
Примечание – Источник: собственная разработка на основе годового баланса предприятия за
2015 г.
Исходя из произведенных расчетов можно выявить, что при увеличении объема реализации
отдельных видов продукции на 5 % предприятие получит дополнительную прибыль в размере
1 142 500 руб.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно определить следующие приоритетные
направления повышения прибыли и рентабельности ОАО «Калинковичский завод железобетонных
изделий»:
увеличение объема производства и реализации продукции за счет проведения
организационно-технических мероприятий с целью получения дополнительной прибыли в размере
1 142 500 руб.;
снижение себестоимости производимой продукции.
повышение рентабельности производимой продукции.
Список использованных источников
1. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Калинковичский завод железобетонных изделий» за 2011-2015
гг.
2. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник /
Г.В. Савицкая. – Минск:
РИГТО, 2012. – 367 с.
УДК 339.7
Налецкая Т.Н.,к.э.н.
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Республика Беларусь
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Кредит является одним из важнейших звеньев рыночной экономики, так как является одним
из наиболее распространенных источников финансирования текущей и инвестиционной деятельности
практически любой организации. От уровня и динамики показателей кредитоспособности
организации зависит ее доступ к кредитным ресурсам и условия кредитования, и, как следствие,
возможности развития и расширения производства в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
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В связи со сказанным особую актуальность на сегодняшний день приобретают вопросы
методического и информационного обеспечения оценки кредитоспособности субъектов
хозяйствования.
Существующее в настоящее время в отечественной и зарубежной практике множество
методик оценки кредитоспособности можно условно разделить на три укрупненные группы [1]:
рейтинговые методики (скоринговые, матричные);
прогнозные (МДА, логит-модели, Метод Аргенти, модель CART);
методики комплексного анализа.
Все перечисленные методики имеют свои сильные и слабые стороны.
Так, рейтинговые методики отличаются простотой, способностью ранжирования организаций
по результатам; приведение к единому показателю, но при этом среди основных недостатков этих
методик следует отметить высокую степень недостоверности исходных данных, а также то, что
независимо от специфических особенностей функционирования организаций, используются
одинаковые критические значения оценочных показателей для всех анализируемых объектов.
Прогнозные методики легки в интерпретации и использовании, позволяют преимущественно
точно предсказать банкротство организации, однако отличаются громоздкостью при использовании
статистических межотраслевых и отраслевых данных, кроме того отсутствуют четкие границы при
отнесении предприятия к классу банкротов или не банкротов.
Методики комплексного анализа основываются на агрегированных качественных
характеристиках заемщика и позволяют сопоставить множество факторов потенциального риска.
Вместе с тем, как, правило, эти модели в подавляющем большинстве основываются на
неформализованных критериях характеристиках, отображающих финансовое состояние предприятия,
не имеющих количественного измерения в связи с чем, при формулировке заключения превалирует
субъективное мнение экспертов. Кроме того рассматриваемый блок методик характеризуется
недостаточной
проработанностью
теоретико-методологического
аппарата
и
широкого
использования математического аппарата. Признавая, что именно комплексные методики,
позволяют всесторонне и качественно оценить кредитоспособность организаций, необходимо
отметить ряд проблем их применения на современном этапе:
Во-первых, комплексные методики в основном имеют иностранное происхождение, поэтому
их применение требует серьезной детальной адаптации. Это обусловлено тем, что формирование
большинства показателей бухгалтерской отчетности промышленных организаций Республики
Беларусь производится по отличным от принятых в европейских странах и США методикам. Даже
внедрение Международных стандартов финансовой отчетности в организациях Республики Беларусь
не устранило эти противоречия. Различия в формировании показателей бухгалтерской отчетности
приводят к несопоставимости рассчитываемых показателей для оценки кредитоспособности
организаций.
Во-вторых, проведение комплексного анализ является очень дорогостоящей процедурой так
как требует привлечения высоко-квалифицированных сотрудников и аналитиков на длительное
время.
В-третьих, отдельно взятый банк зачастую не в силах создать и применять такую методику,
так как для ее реализации требуются значительны научные ресурсы, современные информационные
технологии, подробная статистика банкротства, современная система менеджмента и контроля.
Кроме того в условиях нестабильной экономической ситуации во всем мире, необходимо
учитывать макроэкономические тенденции, способные значительно повлиять на платежеспособность
и финансовую устойчивость организации, вызвав тем самым возможность невозврата взятых в
кредит средств и неуплаты процентов за пользование кредитом хозяйствующим субъектом.
Современные методики анализа кредитоспособности в полной мере этого не учитывают.
В этой связи целесообразна разработка комплексной методики с элементами перспективного
анализа, учитывающей достоинства вышеприведенных подходов и позволяющей в полной мере
оценить возможности организации получить кредит, а затем вернуть заимствованные средства и
уплатить проценты за использование заимствованного капитала по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности и статистических данных, представленных в общедоступных источниках
информации.
Литература
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РОЗРАХУНКИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
ОБЛІКУ
Інтеграція України у світовий економічний простір вимагає перегляду організаційноекономічного механізму регулювання праці і її оплати та пошуку підходів до подолання проблем із
виплатами працівникам, які виникають на фоні розгортання кризових явищ. Цей процес
супроводжується появою нових та динамічним оновленням діючої нормативно-правової бази що
стосується розрахунків з оплати праці.
На шляху до міжнародної уніфікації ведення бухгалтерського обліку у світі все більша увага
акцентується на Міжнародних стандартах фінансової звітності. Питання, що стосуються виплат
працівникам, зачіпають тристоронні інтереси: підприємства, працівників та держави, за рахунок
податків та платежів.
На сьогоднішній день багато сучасних вчених-теоретиків та практиків визначили як загальні
тенденції переходу національного обліку до міжнародних стандартів, так і окремі методологічні і
організаційні питання обліку оплати праці відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності, а саме: К. Безверхий, В. Войнаренко, С. Голов, Т. Мельник, Н. Овсюк, А. Соколовська, Н.
Ткаченко та інші.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати
працівникам та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 26 ―Виплати працівникам‖, що
фактично є аналогом МСБО 19 ―Виплати працівникам‖, проте є окремі відмінності.
Зокрема, МСБО 19 ―Виплати працівникам‖ зазначає, що виплати працівникам – це ―всі форми
компенсації, що їх надає суб‘єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками‖ [1], тоді
як у П(С)БО 26 таке визначення є відсутнім [2].
Ще однією відмінністю можна вважати чітку розбіжність у категоріях виплат працівникам. В
МСБО 19 досить ґрунтовно та об‘ємно регламентуються питання визнання, оцінки, облікового
відображення та висвітлення у фінансовій звітності усіх можливих виплат працівникам зі сторони
роботодавця. У вітчизняному стандарті така деталізація відсутня.
Оскільки П(С)БО 26 ―Виплати працівникам‖ дає поверхневі рекомендації щодо обліку
розрахунків з оплати праці, то на практиці бухгалтери використовують Інструкцію зі статистики
заробітної плати, порядок обчислення середньої заробітної плати та інші нормативні документи.
Порівняльний аналіз П(С)БО 26 ―Виплати працівникам‖ та МСБО 19 ―Виплати працівникам‖
(табл. 1) дозволяє зробити висновок, що міжнародний стандарт є змістовнішим, ніж вітчизняний, має
кращу структуру та обґрунтування питань, що розглядаються.
У відповідності до МСФЗ 19 до однієї із статей короткострокових виплат працівникам
відносять участь у прибутку та премії, за якими певні категорії або всі працівники отримують бонуси
(або премії) додатково до заробітної плати.
В Україні програми участі у прибутках ще не отримали достатньо широкого поширення. Це,
насамперед, пов‘язано з відсутністю зацікавленості українських підприємців нa те щоб надавати
бонуси працівникам з прибутку підприємства, але й показувати його високий рівень, оскільки чим
вищий прибуток, тим більший розмір відповідного податку необхідно сплатити до бюджету. Даний
факт зумовлює необхідність врахування досвіду європейських країн щодо системи податкових пільг та
відповідного реформування податкового законодавства України [3].
За міжнародними стандартами поряд із заробітною платою до витрат на персонал належать
внески працедавця на соціальне забезпечення працівників (соціальне страхування, страхування на
випадок безробіття тощо), які не відносяться цим стандартом до заробітної плати, а перераховуються
як окремі види виплат. Мається на увазі та частина страхових зборів, яка сплачується за рахунок
заробітку працівників.
Натомість згідно з українським законодавством усі види особистого соціального страхування
відносять до заробітної плати, і підлягають нарахуванню єдиного соціального внеску. Як наслідок,
виникає додаткове навантаження на роботодавців та працівників, що в свою чергу зумовлює
відсутність попиту на угоди довгострокового страхування життя та наявністю збитків у страховиків [4].
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика вітчизняних та міжнародних
стандартів обліку
Облік в Україні
МСФЗ
МСБО 19 ―Виплати працівникам‖
(додатково слід враховувати МСБО 26
П(С)БО 26 ―Виплати працівникам‖
―Облік та звітність щодо програм
пенсійного забезпечення‖ та МСФЗ 2
―Платіж на основі акцій‖)
Застосовується роботодавцями – Застосовується роботодавцем для обліку
підприємствами,
організа-ціями, всіх виплат працівникам, за винятком
іншими
юридичними
особами тих, до яких застосовується МСФЗ (IAS)
незалежно від форм власності (крім 2 ―Платіж на основі акцій‖
бюджетних установ та підприємств,
які складають фінансову звітність за
МСФЗ)
Це всі форми компенсації, що їх надає
Не зазначено
роботодавець в обмін на послуги, надані
працівниками
короткострокові
виплати короткострокові виплати працівникам,
працівникам, виплати по закінченні виплати
по
закінченні
трудової
трудової
діяльності,
виплати діяльності, інші довгострокові виплати
інструментами власного капіталу, працівникам, виплати при звільненні
інші
довгострокові
виплати
працівникам

Таким чином, українське законодавство щодо соціальних внесків роботодавців є
неврегульованим, не відповідає світовим нормам та потребує відповідних змін.
Небагатослівним є національний стандарт і в питанні обліку та ідентифікації інших
довгострокових виплат працівникам, яким присвячує лише один пункт. Натомість у МСФЗ 19 до
даного виду виплат належать: додаткова відпустка за вислугу років або оплачувана академічна
відпустка, виплата з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, а також виплати пов‘язані із
тривалою непрацездатністю [1].
Отже, порівняння систем обліку розрахунків за виплатами працівникам відповідно до П(С)БО
26 та МСФЗ 19 свідчить про необхідність реформування національної системи обліку відповідно до
міжнародної практики та внесення змін у відповідні нормативні документи.
Одним з рішень, яке в довгостроковому плані є корисним для України, буде гармонізація
бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами та врахування цінного досвіду у сфері
пенсійного забезпечення, медичного та соціального страхування. Це дозволить повністю перейти на
міжнародну практику обліку і покласти край розбіжностям в обліку виплат працівникам за
міжнародними і національними стандартами.
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ОЦІНКА АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ
Ліквідація – це одна з форм припинення діяльності суб‘єкта господарювання (юридичної
особи) [1, 2]. При ліквідації діяльність припиняється без правонаступництва, тобто без переходу прав
та зобов‘язань юридичної особи, що ліквідується, до інших осіб.
Різні етапи ліквідації юридичної особи регулюються окремими нормативними документами.
Внутрішній порядок ліквідації має бути передбачено установчими документами.
По-перше, таке рішення може самостійно прийняти власник (власники) підприємства –
добровільна ліквідація.
По-друге, таке рішення може бути зумовлено чинним законодавством. Наприклад, якщо
вартість чистих активів товариства стає менше визначеного законом мінімального розміру статутного
капіталу, таке товариство підлягає ліквідації
По-третє, таке рішення може винести суд – примусова ліквідація.
По-четверте, ліквідація підприємства може здійснюватися у процесі визнання підприємства
банкрутом згідно із Законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом».
Процедура ліквідації юридичної особи починається з прийняття відповідного рішення
уповноваженого на це органу (особи) про ліквідацію підприємства.
Крім прийняття рішення про ліквідацію, орган (особа), який прийняв таке рішення про
ліквідацію підприємства, установлює [1]:
- створення ліквідаційної комісії;
- порядок і строки проведення ліквідації підприємства;
- порядок і строки для заявлення кредиторами своїх вимог.
Комісія з ліквідації повинна оцінити майно підприємства, що ліквідується. Необхідність оцінки
майна підприємства повʼязана з тим, що майно є одним із джерел погашення боргів. При оцінці майна
підприємства, що ліквідується, слід пам‘ятати, що з моменту прийняття рішення про ліквідацію
підприємства його активи та зобов‘язання оцінюються виходячи з припущення, що діяльність цього
підприємства припиняється і продовжуватися надалі не буде, тобто перестає виконуватися один із
десяти основних принципів бухгалтерського обліку – принцип безперервності [3], тобто оцінка
активів та зобов‘язань підприємства, що ліквідується, провадиться в особливому порядку.
Порядку проведення такої оцінки в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку (П(С)БО) немає. Порядок надання та розкриття інформації про припинення діяльності
підприємства у фінансовій звітності розглянуто в Міжнародних стандартах фінансової звітності
(МСФЗ) (на підставі яких розроблялися українські стандарти), а саме в МСФЗ 5 «Непоточні активи,
утримувані для продажу, та припинена діяльність» [4].
Міжнародний стандарт не встановлює будь-яких нових принципів визнання та оцінки. Основна
його вимога полягає в тому, що підприємству слід дотримуватися принципів та виконувати деякі
процедури, встановлені іншими стандартами. Такими процедурами є оцінка корисності активів
(оскільки при ліквідації підприємства його активи можуть утратити свою цінність) і перегляд сум
забезпечення (адже в разі прийняття рішення про ліквідацію підприємства в нього можуть виникнути
непередбачені зобов‘язання).
Оцінка майна підприємства при ліквідації полягає переважно у приведенні вартості активів до
вартості їх можливої реалізації та визнанні додаткових зобов‘язань або зменшенні забезпечення для
відшкодування майбутніх витрат, що виникають у підприємства у зв‘язку з прийняттям рішення про
ліквідацію. При ліквідації підприємства оцінці підлягає майно, яке може оцінюватися: це обʼєкти в
матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невідʼємні частини), машини, обладнання,
транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому числі обʼєкти права
інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси підприємств усіх форм власності.
При ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств)
із державною (комунальною) часткою майна оцінка майна повинна провадитися суб‘єктами оцінної
діяльності, котрі мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. При ліквідації підприємства іншої
форми власності для оцінки його майна також можна скористатися послугами оцінювача. Однак у
цьому випадку залучення оцінювача не є обов‘язковим і здійснюється воно виключно за рішенням
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самого підприємства.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
С развитием рыночных отношений в Республике Беларусь и участием страны в мировой
экономической интеграции, так же возникают и новые задачи перед национальным бухгалтерским
учетом. В современных условиях хозяйствования стабильное функционирование рынка капитала и
его конкурентоспособность возможно в том случае, когда его участники будут иметь доступ к
достоверной и качественной информации об объектах инвестиций. Такая информация содержится в
бухгалтерском учетеи обеспечивается бухгалтерской (финансовой) отчетностью.
Развитие деловых отношений с зарубежными партнерами, привлечение иностранных
инвестиций, а также выход на международные рынки капитала требуют от белорусских субъектов
хозяйствования формирования отчетной информации в соответствие с МСФО. Формирование
отчетности, с использованием единых международных подходов и принципов приобретает
актуальность и в рамках последних событий, направленных на развитие финансового
рынка.Принятие законов «Об инвестиционных фондах», «О секъюритизации»,Указа Президента
Республики
Беларусь
«О вопросах эмиссии и обращения акций с использованием иностранных депозитарных расписок», а
также создание в 2025 г. единого финансового рынка ЕАЭС неразрывно связано с формированием
отчетностей различных субъектов экономики в едином формате, доступном и понятном для
инвесторов разных рынков.
Международные стандарты финансовой отчѐтности (МСФО) - набор документов
(стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчѐтности,
необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отношении
предприятия[1].
В Республике Беларусьпризнание МСФО, в качестве основы для формирования прозрачной и
достоверной отчетности, является важным шагом, который поспособствует привлечению
иностранного капитала и следовательно увеличению числа совместных проектов.
Сегодня МСФО признаны во всем мире в качестве основного инструмента реформирования
национальной системы бухгалтерского учета. Это связано со следующими причинами:
1) С развитием рыночных отношений использование бухгалтерской информации с целью
контроля наличия и движения имущества меняется к демонстрации реального финансового
состояния организаций.
2) Стимулирование государством инвестиций в национальную экономику, а также стремление
государства кактивизации национальных рынков капитала осуществляется через создание
благоприятной информационной среды для инвесторов путем использования МСФО, которые
являются международным языком бизнеса.
3) Популярность МСФО во всем мире в последние годы резко возросла. Они были приняты в
качестве регулирующих актов в более чем 100 государствах. Поэтому применение МСФО
рассматривается как инструмент интеграции отдельных государств в мировую экономику [2].
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Республика Беларусь, так же как и многие другие страны вовлечена в процесс гармонизации
национальной системы бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Беларусь избрала путь
постепенного изменение законодательства и приведение его в соответствие с основными принципами
МСФО. Внедрение МСФО на территории республики ведется с 2010 г.В рамках стратегии сближения
национального законодательства с МСФО, был принят Закон от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском
учете и отчетности» и внесен целый ряд последующих значительных изменений в законодательство.
Переход на МСФО с 1 января 2017 года станет техническим завершением долгой работы над
освоением МСФО.В соответствии со статьей 17 закона общественно значимые организации обязаны
составлять за 2016 год и последующие годы годовую консолидированную отчетность в соответствии
с МСФО, а банки — годовую консолидированную или индивидуальную отчетность в соответствии с
МСФО.19 августа 2016 года было принято Постановление № 657/20, которым с 1 января 2017
вводятся в действие 42 МСФО и 26 разъяснений к ним, принимаемых Фондом международных
стандартов финансовой отчетности [3].
Положительные моменты при переходе на составление отчетности по МСФО это повышение
прозрачности и информативности отчетности, улучшение сопоставимости показателей, увеличение
возможностей для анализа деятельности компании, облегчение доступа к международным рынкам
капитала. Отчетность составленная по МСФО будет способствовать привлечению инвестиций.
Однако,как показывает практика, величина балансовой прибыли при переходе на МСФО может быть
значительно ниже, чем по правилам белорусского учета.
Однако, переход на МСФО сопровождается и некоторыми сложностями, такими как
выделение дополнительных трудовых, финансовых и временных ресурсов. Для некоторых компаний
переход на МСФО это дорогостоящий процесс, так как он связан с необходимостью нанять людей,
обучить их, оплатить услуги аудиторов, наладить процедуры и системы.
Основные проблемы при переходе на МСФО:
– оплата услуг консультантов и обучение либо поиск новых сотрудников;
– замена или модернизация программного обеспечения;
– дополнительные издержки на сбор информации.
Компаниям, которые будут составлять финансовую отчетность по МСФО, придется
выбирать: либо они трансформируют отчетность по НСБУ в МСФО, либо проводят «глубокую»
переработку всех информационных систем для ведения в них параллельного учета.
МСФО определяют общие принципы формирования показателей финансовой отчетности,
которые затем служат основой формирования бухгалтерского суждения. Однако,для этого требуется
высокая квалификация бухгалтеров, которая подразумевает помимо знания правил бухгалтерского
учета, но и других смежных дисциплин.
Переход Республики Беларусь на МСФО не означает, чтов стране резко повысится объѐм
иностранных инвестиций. Тем не менее это поспособствует построению взаимного доверия между
Беларусью и международным сообществом.
Таким образом, внедрение МСФО принесѐт больше положительных моментов, чем
отрицательных. Очевидно, что внедрение МСФО потребует от компаний определенных затрат, в том
числе временных, однако выгоды от этого на практике окажутся выше – руководство и собственники
предприятий будут видеть более реальную картину состояние бизнеса, отчетность будет сопоставима
с отчетностями других компаний отрасли, в том числе зарубежных.Отчетность, составленная по
МСФО, снижает неопределенность и обеспечивает уверенность иностранному инвестору при
принятии решений о предоставлении финансовых ресурсов предприятию, позволяет повысить
вероятность реализации такой сделки.
Ни один национальный финансовый рынок не сможет нормально развиваться в отрыве от
международного. Тем не менее, переход будет реально закончен лишь тогда, когда каждый бухгалтер
будет профессионально владеть основами МСФО, а руководители компаний – будут действительно
заинтересованы в предоставлении достоверной и объективной информации[4].
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время в непростых экономических условиях для предприятий важно уметь
правильно оценивать свое финансовое состояние с целью сохранения и улучшения позиции на рынке.
Финансовое состояние характеризует наличие, размещение и использование финансовых
ресурсов организации.
Основной целью анализа финансового состояния можно назвать выявление и оценку
тенденций развития финансовых процессов на предприятии. В экономической практике
используются различные методики анализа финансового состояния [1].
По мнению Шеремет А.Д. и Сайфулина Р.С., финансовое состояние предприятия
определяется соотношением структур его активов и пассивов. Главными задачами анализа является
установка качества финансового состояния предприятия, причин его изменения и разработка
рекомендаций по его оптимизации. Финансовое состояние предприятия характеризуется его
финансовой устойчивости.
Основные этапы анализа финансовой устойчивости: общая оценка финансового состояния и
его изучение за отчетный период; анализ финансовой устойчивости; анализ ликвидности баланса,
платежеспособности и деловой активности [3].
Для проведения анализа финансового состояния, согласно методике этих авторов,
используются горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторные методы.
Согласно методике
Балабанова И.Т.,
финансовое состояние предприятия можно
охарактеризовать
его финансовой конкурентоспособностью, т.е. его платежеспособностью,
кредитоспособностью, использованием финансовых ресурсов и капитала и выполнением своих
обязательств [2].
Ковалев В.В.
считает, что финансовое состояние предприятия характеризуется его
платежеспособностью, целесообразностью и правильностью вложения финансовых ресурсов в
активы, наличием у предприятия оборотных средств, эффективностью их использования.
Согласно методике Ковалева В.В., анализ финансового состояния производится в виде
двухмодульной структуры: экспресс-анализ и углубленный анализ финансово-хозяйственной
деятельности.
Экспресс-анализ применяется в случае необходимости получения оперативного и общего
представления об объекте анализа. На основании данных экспресс-анализа определяется
дальнейшая потребность в углубленном анализе. Цель углубленного анализа - более детальная
характеристика потенциала предприятия, результатов его деятельности, выявление потенциальных
возможностей его развития [1].
По мнению Савицкой Г.В. финансовое состояние предприятия следует характеризовать
системой показателей, отражающей состояние капитала в процессе его кругооборота и
способность предприятия самофинансировать свою деятельность на данный момент времени.
В качестве предмета анализа в данной методике выступают причинно-следственные
связи экономических явлений и процессов, выявив которые становится возможным оперативно
осуществлять расчеты изменения основных результатов хозяйственной деятельности за счет
определенных факторов, а также корректировать суммы прибыли, безубыточного объема продаж,
запаса финансовой устойчивости, себестоимости единицы продукции при изменении условий
хозяйствования [2].
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Методика финансового анализа Е.А. Игнатовой и Л.Я. Прокофьева предполагает оценку
организации с позиции анализируемого объекта с использованием разработанной шкалы основных
показателей.
В таблице представлена сравнительная характеристика указанных выше методик анализа
финансового состояния предприятия.
Таблица Сравнительная характеристика методик анализа финансового состояния предприятия
Автор
Объект анализа
Достоинства
Недостатки
методики
Шеремет
Финансовое
состояние 1.
Позволяет
точно 1.Использование
в
А.Д.
и (прибыльность,
установить
тип качестве
основного
Сайфулин
убыточность,
изменение финансовой
источника информации о
Р.С
структуры
активов
и устойчивости
деятельности предприятия
пассивов,
расчеты
с 2.
Предоставляет только
данных
дебиторами
и результаты в наиболее бухгалтерского
баланса
кредиторами),
анализ наглядном виде
сужает круг ответов на
финансовых результатов, 3.
Не
требует важные вопросы
анализ
эффективности специальных знаний и 2.
Дает
лишь
финансовой деятельности много
времени
для поверхностную
оценку
предприятия.
расчета показателей
деятельности предприятия,
не затрагивая «глубинных»
причин ее результатов.
Балабанов
Доходность,
финансовая 1. На
каждом
этапе 1. Недостаточный анализ
И.Т.
устойчивость,
анализа
производится финансовых
кредитоспособность,
глубокий
коэффициентов
использование
капитала, горизонтальный анализ
рентабельность,
уровень абсолютных
величин,
самофинансирования,
что позволяет выявить
ликвидность,
валютная причины, влияющие на
самоокупаемость,
изменения, какого либо
оборачиваемость.
показателя.
Ковалев
Финансовое благополучие 1.Наличие
1.
Методика
весьма
В.В.
и развитие организации, предварительного и более трудоемка,
из-за
финансовое
положение, детального
этапов необходимости
расчета
ликвидность, финансовая позволяет
на большого
количества
устойчивость,
предварительном
этапе коэффициентов.
производственная
дать оперативную оценку
деятельность,
деятельности
рентабельность,
оценка предприятия
и
положения
на
рынке определить
ценных бумаг, деловая необходимость
активность.
дальнейшего проведения
анализа.
Савицкая
Движение
капитала, 1.Применение
метода 1. Сложность расчетов
Г.В.
финансовые
ресурсы, сравнения фактических финансовых
финансовые
результаты, результатов организации коэффициентов
инвестиционная
с
результатами 2.Сложность
понимания
деятельность, финансовое деятельности
за методики
состояние,
диагностика прошлые года
банкротства.
Е.
А. Финансовый
потенциал, 1.Рейтинговая
оценка, 1.Критические
значения
Игнатова и деловая
активность, применяемая в методике, коэффициентов
не
Л.
Я. занимаемая
рыночная позволяет установить на учитывают
отраслевую
Прокофьев
позиция
на
рынке, определенную
дату специфику.
ликвидность,
положение
участников 2.Рейтинг не позволяет
экономическая
финансового
рынка, проследить
динамику
эффективность
выявить их место среди показателей и выявить
других участников.
тенденцию их изменения.
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По нашему мнению, наиболее эффективной из выше рассмотренных методик анализа
финансового состояния является методика Ковалева В.В.. Данная методика позволяет проводить
экспресс-анализ, который дает возможность сократить временные и трудовые затраты. При этом
сохраняется возможность оперативно выявлять недостатки в деятельности предприятия, а также
необходимость проведения углубленного анализа.
Одновременное использование всех приемов (методов) дает возможность наиболее
объективно оценить финансовое положение организации и перспективы развития.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ У РОСЛИННИЦТВІ
Ефективність діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств в умовах виходу на
європейські ринки залежить від результативності функціонування системи управління, де важлива
роль відводиться управлінню витратами. Дослідження як теоретичного, так і практичного характеру
свідчать, що управління витратами на сільськогосподарських підприємствах є важливим засобом
побудови системи обліку витрат.
Однією з важливих ділянкою бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств є облік
витрат виробництва і собівартості продукції рослинництва, якісно налагоджена система якого має
вирішальне значення для ефективної діяльності підприємств та їх структурних підрозділів.
Особливості організація обліку витрат на виробництво, в тому числі і продукції
рослинництва, мають бути закріплені в Положенні про облікову політику підприємства, а саме:
перелік та склад статей витрат;
умови (критерії) визнання витрат;
розмежування витрат за кожною класифікаційною групою витрат діяльності;
об‘єкти обліку витрат;
база розподілу загальновиробничих витрат;
класи рахунків, що використовуються для обліку витрат діяльності;
оцінка сільськогосподарської продукції;
склад комісії з визначення справедливої вартості;
контроль з боку управлінського персоналу за витратами виробництва.
Зауважимо, що на організацію обліку витрат виробництва продукції рослинництва впливають
різноманітні чинники: структура управління, характер виробництва, розмір підприємства,
особливості технології й організації виробництва тощо.
Система обліку витрат і виходу продукції рослинництва повинна ґрунтуватись на
безперервному забезпеченні працівників управлінського персоналу необхідними відомостями про хід
виробництва. Це складний процес, що передбачає постійний аналіз фактичних витрат та їх поведінки
під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, прийняття рішень щодо поліпшення структури
собівартості продукції.
Розглядаючи облік витрат за центрами відповідальності доцільно:
1) проводити оперативний контроль за витратами на виробництво продукції рослинництва
протягом технологічного процесу з метою виявлення непередбачуваних відхилення і прийняття
дієвих оперативних рішень;
2) в кінці року на основі поточних даних оперативного контролю підводити підсумки
роботи всього технологічного процесу вирощування продукції рослинництва, оцінювати виконання
запланованої роботи в цілому центром відповідальності, що дасть можливість визначати напрями
економії або перевитрат ресурсів;
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3) на підставі фактичних даних обліку та контролю витрат виробництва здійснювати процес
калькулювання і складання звітності, при цьому враховувати всі понесенні витрати на виробництво
певного виду продукції рослинництва для визначення фактичної собівартості продукції, а отриману
інформацію відображати у бухгалтерській та статистичній звітності.
Такий підхід сприятиме ефективному управлінню витратами на виробництво продукції
рослинництва на сільськогосподарських підприємствах відповідно до особливостей їх діяльності та
потреб сьогодення.
Діючі системи обліку, що застосовуються підприємствами, на сьогодні не достатньо
забезпечують потреби управління. Однією з основних проблем управління, що пов‘язана з сучасним
станом обліку, є недостатність оперативності надходження інформації про витрати. Тому, постійний
наліз проблемних статей витрат може вказати напрями і способи доцільного використання цих витрат
у виробництві.
Впровадження у практику П(С)БО 30 передбачає принципово нові підходи до оцінки
біологічних активів та сільськогосподарської продукції. Нині більшість сільськогосподарських
підприємств оцінку біологічних активів здійснюється за плановою собівартістю, а в кінці року за
витратами на їх виробництво (фактичною собівартістю), що в принципі порушують вимоги П(С)БО
30. Згідно даного стандарту біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного балансу
за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.
Покращання методики обліку витрат виробництва надає дієвий інструментарій для
вдосконалення управління собівартістю продукції. В окремих ситуаціях для прийняття управлінських
рішень необхідна різна інформація про собівартість.
Тому кожному підприємству, на основі комплексного системного підходу, необхідно
розробляти власну концепцію управління собівартістю, при цьому доцільно враховувати: визнання
витрат, які формують собівартість; визнання структури собівартості; аналіз структури собівартості
продукції за калькуляційними статтями та елементами витрат; формування інформації про
собівартість продукції для визначення фінансових результатів і складання фінансової звітності;
визначення собівартості одиниці продукції; контроль за формуванням собівартості на основі
виділення центрів витрат і центрів відповідальності.
Звідси, від належної організації обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
рослинництва залежать рівень економічного управління підприємством, ступінь впливу результатів
діяльності окремих підрозділів на підвищення ефективності виробництва та фінансової стійкості
підприємства. Це дозволить виробляти конкурентоспроможну продукцію.
УДК 65.012.12
Солодкая А.В.
Полесский государственный университет, г.Пинск
Научный руководитель: Невдах С.В., старший преподаватель
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В условиях переходной экономики деятельность любого предприятия Республики Беларусь в
той или иной степени связана с инвестиционной деятельностью.
Инвестиционная деятельность предприятия – это процесс формирования и использования
инвестиционных ресурсов, направленных на развитие и техническое совершенствование
производства [1].
Анализ инвестиционной деятельности предприятия осуществляется с целью выявления
источников финансирования и эффективности их использования.
Для оценки эффективности инвестиционной деятельности предприятий используются две
группы методов: статические и динамические методы.
Особенностью статических показателей является их расчет без учета фактора времени. Для
определения их экономической эффективности используют следующие показатели:
1) Простая норма прибыли – отношение годовой чистой прибыли к общему объему
инвестиционных затрат. Данный показатель отражает часть инвестиционных затрат возмещенных в
виде прибыли.
2) Срок окупаемости инвестиций – период времени, в течение которого инвестиционные
затраты окупятся за счет полученной среднегодовой чистой прибыли. Данный показатель
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характеризует ликвидность и рискованность проекта, так как длительная окупаемость означает
пониженную ликвидность и повышенную рискованность [2].
Динамичные методы оценки эффективности инвестиций основаны на дисконтировании.
Данные методы отличаются сложностью в расчетах и необходимостью учитывать различные аспекты
и временные периоды реализации проекта. К ним относятся:
1) Чистый дисконтированный доход характеризует результат от реализации проекта в
абсолютной сумме. Он представляет собой сумму всех дисконтированных значений притоков и
оттоков по проекту, приведенных к настоящему моменту времени.
2) Индекс доходности (рентабельности) – это отношение чистого дисконтированного
дохода и единовременных затрат. Индекс доходности характеризует среднегодовую рентабельность
инвестированного капитала в течение расчетного периода.
3) Внутренняя норма доходности инвестиций представляет собой норму дисконта, при
которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям.
4) Дисконтированный срок окупаемости инвестиций – это период, необходимый для
возмещения первоначальных вложений за счет дохода (прибыли), получаемого от проекта [2].
Рассмотрим таблицу, в которой представлена сравнительная характеристика вышеуказанных
методов оценки эффективности инвестиционной деятельности предприятий.
Таблица 1
Сравнительная характеристика методов оценки эффективности инвестиционной деятельности
предприятия
Наименование
Методика расчета
Достоинства
Недостатки
показателя
Статические методы
Простая
норма ROI= Рr/ I,
1. Простота понимания и 1.Не учитывает
прибыли (ROI)
где Рr- годовая чистая вычисления;
возможность
прибыль,
I-общий 2. Расчет по данным
реинвестирования
объем инвестиционных бухгалтерской отчетности получаемых доходов.
затрат
Период окупаемости Ток=ИЗ/ЧП,
1. Простота
1. Игнорирует
(Ток)
ИЗ-инвестиционные
использования и
денежные
затраты на проект;
расчетов.
поступления после
ЧП-среднегодовая
2. Позволяет судить о
истечения срока
чистая
прибыль, ликвидности и
окупаемости.
полученная
от рискованности проекта
2. Не учитывает
реализации
возможность
инвестиционного
реинвестирования
проекта.
доходов.
Динамические методы
Чистый
1. Учитывает фактор
1. Не показывает
дисконтированный
времени.
прибыльности
доход (ЧДД)
2. Показатель аддитивен
проекта, так как
где
Rt-стоимостная во временном аспекте
показатель
оценка
результатов 3. Отражает прогнозную
абсолютный.
(сумма
денежных оценку изменения
2. Зависит от
поступлений),
экономического
величины нормы
достигаемых на t–ом потенциала предприятия
дисконта.
шаге;
в случае принятия
3. Ставка дисконта
3t–стоимостная оценка инвестиционного
обычно принимается
затрат
(вложение проекта.
неизменной для
средств) в периоде t.
всего горизонта
учета.
Индекс
1.Является
1.Неаддитивен.
рентабельности (ИР)
относительным, отражает 2.Зависит от нормы
дисконта.
где
ДИ
- эффективность единицы
инвестиций.
дисконтированная
стоимость
общих 2.позволяет
инвестиционных затрат сформировать наиболее
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и платы за кредиты, эффективный
связанные
с инвестиционный
осуществлением
портфель.
капитальных затрат.
Внутренняя
норма
1. Показатель
доходности
относительный.
инвестиций (ВНД)
2. Не зависит от нормы
дисконта.
CF t —
денежные
потоки от проекта в
момент времени t , n —
количество
периодов
времени,
IRR
—
внутренняя
норма
доходности.
Дисконтированный
1. Не зависит от
срок
окупаемости
величины горизонта
(DPP)
расчета, задание которой
Где
r
–
ставка часто включает
дисконтирования,
I0 – некоторый элемент
первоначальные
произвола.
инвестиции,
CF
– 2. Позволяет давать
денежный
поток
в оценки о ликвидности и
период t, n – количество рискованности
периодов.
инвестиционного
проекта.

1. Неаддитивен.
2. Показывает лишь
максимальный
уровень затрат,
который может
быть ассоциирован с
оцениваемым
инвестиционным
проектом.
3. Сложность
расчетов.
1.Не учитывает
реинвестиции
(повторные
вложения) в проект.
2.Не обладает
свойством
аддитивности.
3.Не оценивает
прибыльность
инвестиций.

По нашему мнению, наиболее целесообразными из всех методов анализа эффективности
инвестиций являются чистый дисконтированный доход и индекс рентабельности.
Чистый дисконтированный доход учитывает фактор времени, что имеет важное значение для
анализа эффективности инвестиций. Индекс доходности тесно связан с чистым дисконтированным
доходом. В отличие от чистого дисконтированного дохода индекс доходности является
относительным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из ряда
альтернативных либо при комплектовании портфеля инвестиций с максимальным суммарным
значением чистого дисконтированного дохода.
Таким образом, оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятий должна
носить комплексный системный характер, учитывающий все имеющиеся методы, с целью получения
наиболее точной и достоверной информации.
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ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РФ
Сложившиеся тенденции технологического развития в российской экономике, а также риски
и возможности роста позволяют выделить три возможных варианта инновационного развития.
Вариант инерционного (ориентированного на импорт) технологического развития
предполагает отсутствие масштабных усилий, нацеленных на инновационное развитие,
фокусирование политики в основном на поддержании макроэкономической стабильности и низких
параметров бюджетных расходов на науку, инновации и инвестиции в развитие человеческого
капитала. Инновационная политика проводится в основном через общие меры по развитию
институтов, формированию благоприятного делового климата, а также через меры организационного
содействия, не требующие значительных расходов. Этот вариант с большой вероятностью приведет к
дальнейшему ослаблению национальной инновационной системы и усилению зависимости
экономики от иностранных технологий. Российская инновационная система распадается на ряд
отдельных (преимущественно оборонных) научно-технических сегментов. При этом низкий спрос на
инновации со стороны российского бизнеса и отсутствие увеличения уровня государственной
поддержки окажут негативное влияние на развитие сектора исследований и разработок. Результаты
реализации такого варианта не соответствуют целям и ориентирам развития российской экономики
на долгосрочную перспективу. Такой вариант обрекает Россию на технологическое отставание от
ведущих стран Запада, а в перспективе - на проигрыш в конкуренции новым индустриальным
странам и, следовательно, является неприемлемым.
Вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности
ориентирован на перевооружение экономики на основе импортных технологий, а также на локальное
стимулирование развития российских разработок. Спрос на отечественные технологии создается не
только потребностями обеспечения интересов национальной безопасности и обороны, но и развитием
энергосырьевого сектора. Сектор фундаментальной и прикладной науки сегментируется и
концентрируется вокруг тех направлений, которые имеют коммерческое применение.
Вариант догоняющего развития хорошо известен на примере Японии, Южной Кореи,
Малайзии, Сингапура и, безусловно, Китая.
В основе этого варианта лежит максимальное использование доступных на мировом рынке
технологий, которые закупаются либо привлекаются в страну вместе с иностранным капиталом. Как
правило, импортируемые технологии не являются самыми передовыми в мире.
Указанный вариант имеет ряд преимуществ:
используются уже готовые и хорошо отработанные технологии, следовательно,
инновационные риски минимальны. При этом наряду с технологиями можно получить и весь
комплекс сопутствующих услуг - обслуживание, ремонт и обучение персонала;
сроки реализации инновационных проектов сокращаются;
развитие технологий в базовых секторах экономики может привести к появлению в ней новых
высокотехнологичных секторов;
децентрализация принятия решений о выборе технологии, что снижает риск ошибок.
Однако существуют и риски при использовании этого варианта в российских условиях:
необходимость жестко конкурировать с производителями аналогичной продукции,
использующими такую же либо более совершенную технологию, что обеспечивается только при
кардинальном росте производительности труда в российской экономике;
наиболее эффективное развитие производства происходит в рамках процесса привлечения
прямых иностранных инвестиций, что требует серьезных усилий по улучшению инвестиционного
климата. Вместе с тем значительное участие в экономическом развитии страны иностранного
капитала и иностранных технологий повышает ее зависимость и усиливает внешние риски;
зависимость экономики от импорта техники и технологий тормозит развитие собственных
разработок.
Вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных
исследованиях соответствует долгосрочным целям и задачам, обозначенным в Концепции. Он
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характеризуется существенными усилиями государства по модернизации сектора исследований и
разработок, концентрацией усилий на наиболее перспективных научно-технологических
направлениях, которые позволяют резко расширить применение российских разработок и улучшить
позиции России на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг.
Россия может претендовать на лидирующие позиции в производстве авиакосмической
техники, композитных материалов, разработке и применении нанотехнологий, биомедицинских
технологий жизнеобеспечения и защиты человека и животных, программного обеспечения, а также в
атомной и водородной энергетике, отдельных направлениях рационального природопользования и
экологии и ряде других сфер деятельности.
Этот вариант характеризуется резким увеличением спроса на новые научные и инженерные
кадры, а также предполагает формирование развитой национальной инновационной системы и
восстановление лидирующих позиций российской фундаментальной науки.
Одновременно указанный вариант является более затратным, поскольку предполагает
масштабное государственное финансирование научных исследований и разработок прежде всего
фундаментального характера, содействие скорейшей коммерциализации результатов научных
исследований и разработок, активный поиск и формирование новых рынков, ниш и сегментов в
рамках существующих рынков и, наконец, поддержку выхода на них российских компаний. Для
этого варианта характерны существенные инновационные риски, связанные с принципиальной
новизной решений, в том числе велика вероятность того, что наиболее перспективные инновации
будут раньше и (или) в большей степени использованы в других странах.
В современных условиях инновационная деятельность в той или иной степени присуща
любому производственному предприятию. Даже если предприятие не является лидером на рынке
инноваций, то рано или поздно оно непременно столкнется с необходимостью производить замену
морально устаревших технологий и продуктов. Таким образом, вопросы управления инновационной
деятельностью являются весьма актуальными. Тем более что такая деятельность является очень
сложной, сочетающей в себе разнообразные научные, технические, экономические, социальные
проблемы.
Как бы успешно ни функционировало предприятие, но если его руководство не нацелено на
освоение новых технологий, позволяющих производить новые виды продукции более высокого
качества и с наименьшими затратами, оно через определенный промежуток времени рискует стать
неконкурентоспособным. В таких условиях ни одно предприятие не сможет сколько-нибудь долго
существовать, не внося заметных усовершенствований в свою работу.
В связи с этим инновационная деятельность становится главным условием выживания
предприятия в условиях рынка. Целенаправленное осуществление инновационной деятельности дает
предприятию существенные преимущества по сравнению с конкурентами и увеличивает, в конечном
счете, прибыльность его деятельности.
Для страны с диверсифицированной отраслевой структурой выбор варианта политики
технологической модернизации не может быть универсальным для всех отраслей и секторов
экономики. Для России в современных условиях оптимальным является вариант развития с
элементами лидерства в некоторых сегментах экономики, в которых имеются (или могут быть
быстро созданы) конкурентные преимущества, но с реализацией догоняющего варианта в
большинстве секторов экономики.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Понимание системы управления организацией строится на определении управления
организации как процесса установления, регулирования и развития самоорганизованного поведения
отдельных индивидов и их групп, образующих организацию как единое целое. Предназначение
системы управления – оценка состояния организации, выработка и реализация управляющего
воздействия. В широком понимании система управления необходима для выполнения функций
управления во всех подразделениях, бизнес-процессах и проектах.
Система управления представляет собой свод действующих в организации обязательных для
исполнения формальных правил и процедур, которые определяют:
а) сущность, условия и порядок самоорганизованной деятельности индивидов и их групп,
образующих организацию;
б) порядок установления и изменения ключевой идеи деятельности организации в целом и для
ее основных подразделений;
в) процесс целеполагания для организации в целом, ее подразделений, бизнес-процессов,
проектов и отдельных индивидов (групп индивидов);
г) сущность и порядок планирования для организации в целом, ее подразделений и проектов;
д) процесс организации исполнения планов и проектов;
е) сущность, характер и порядок контроля над деятельностью организации, ее подразделений,
бизнес-процессов, проектов и отдельных инидивидов.
Функции системы управления состоят в следующем:
1. Формирование условий для самоорганизации индивидов:
- разработка и внедрение управленческой, финансовой, правовой и организационно-функциональной
структур;
- регламентации основных и вспомогательных бизнес-процессов;
- установление порядка и форм полномочий и ответственности отдельных индивидов и их групп, в
том числе высшего руководства;
- определение порядка оплаты труда, форм материального и нематериального стимулирования.
2. Определение ключевой идеи деятельности:
- формирование сущности, предназначения организации для внутренних и внешних участников;
- определение целевых групп клиентов, подхода к работе с ними;
- установление ключевых направлений развития организации в целом и ее важнейших
подразделений.
3. Целеполагание для всей организации, ее подразделений, а также для каждого бизнеспроцесса или проекта:
- формирование миссии и видения будущего;
- установление генеральной цели, стратегических целей и задач;
4. Создание системы планирования исполнения целей и задач:
- стратегическое планирование;
- оперативное планирование;
- планирование и управление проектами;
- инвестиционное проектирование.
5. Организация исполнения планов и проектов:
- установление порядка поиска и анализа управленческих проблем;
- разработка и реализация механизма подготовки, принятия и исполнения управленческих решений.
Качество и эффективность системы управления не определяется только лишь наличием
опытного управленческого персонала. Опыт и знания персонала – критически важный ресурс,
который, однако, может использоваться с малой степенью эффективности. Эффективная система – та
система, которая дает наилучший результат при наименьшем уровне затрат на ее поддержание и
развитие. Наилучший результат возможен при оптимальной организации системы, когда каждый
элемент в полной мере выполняет свои функции и нормально функционируют. Результат
деятельности системы управления – управленческое решение, которое понимается как подготовка
264

совокупности оценок и выводов о текущем и будущем состоянии объекта управления и принятие
уполномоченным лицом окончательного и обязательного для исполнения постановления об
управляющем воздействии на объект управления. Поэтому эффективность системы управления
складывается из следующих компонентов:
1. Высокое качество обратной связи:
- своевременность, полнота и достоверность оценки текущего и прогнозируемого состояния
управляемого объекта (качество обратной связи);
- полная конфиденциальность и безопасность процессов информационного обеспечения.
2. Функциональная полнота и организационная слаженность управленческих бизнеспроцессов:
- высокий уровень развития организационного и методологического видов обеспечения процесса
управления;
- высокий уровень подготовки управленческого персонала и его полное соответствие выполняемым
функциям и задачам.
3. Эффективности управленческих решений:
- высокая степень удовлетворенности бенефициаров управленческими решениями, процедурами их
принятия и исполнения.
4. Предвидение кризисных ситуаций в объекте управления:
- результативность антикризисных планов и мероприятий;
- высокий уровень организации, полнота функций и задач управления рисками в управляемом
объекте.
5. Изыскание новых возможностей развития объекта управления:
- высокая результативность планов по удержанию клиентов и привлечению новых групп клиентов;
- рентабельность собственного капитала на уровне не ниже среднего по рынку при его динамичном
росте.
Нередко можно наблюдать, как в организации утверждаются одни правила и процедуры, а
действительными являются либо другие, либо те же правила, но в состоянии, имеющем серьезные
отличия от тех, что приняты к действию. Некоторые руководители создают вокруг себя подобие
системы управления в виде множества специалистов и нижестоящих менеджеров; проводятся
собрания, пишутся протоколы. Но проблемы не анализируются, решения не обдумываются,
поскольку решающий голос имеет только одно лицо, которое прислушивается лишь к своему
мнению. Такой подход неприемлем в процессе управления современными организациями, но, к
сожалению, наблюдается в ряде белорусских организаций.
Полноценное построение системы управления в организации выступает в современных
условиях источников долговременного успеха. Поэтому в компании критически важно правильно
выстроить реализацию всех функций системы управления на всех уровнях организационной
иерархии прежде всего нужно верно понимать, что представляет собой система управления.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В научной литературе существует множество различных трактовок предпринимательства, так
как различные исследователи делают акцент на различных аспектах этого явления. Это знак того, что
проблемы теории и методологии исследования предпринимательства активно обсуждаются в рамках
разных наук. Несмотря на некоторые различия, большинство исследователей выделяют следующие
основные признаки предпринимательства: деятельность в экономической сфере с целью
систематического получения прибыли; экономическая свобода, или наличие прав и обязанностей,
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связанных с самостоятельным принятием решений и ответственностью за результаты
хозяйствования; рисковый характер предпринимательской деятельности, обусловленный
неопределенностью развития и комбинирования факторов внешней среды.
Обобщенно считается, что предприниматель есть субъект, комбинирующий экономические
ресурсы с целью их оптимального использования и получения прибыли в условиях экономической
неопределенности и в процессе самостоятельного принятия решений в ходе ведения бизнеса, а также
несущий ответственность за результаты хозяйствования. Кроме того, предприниматель, как правило,
пытается вводить в хозяйственную практику новые технологии производства продукции,
комбинирования экономических ресурсов, управления и организации дела, то есть выступать в роли
новатора.
Перечисленные характеристики отражают преимущественно экономические аспекты
предпринимательской деятельности. Однако предпринимательство может рассматриваться и как
деятельность социально-управленческого характера. В этой связи укажем на следующие моменты.
Во-первых, предпринимательство традиционно связывается с хозяйственной деятельностью,
целью которой является получение прибыли. Однако, как полагают известные исследователи,
предпринимательские структуры стремятся к максимизации прибыли не исключительно из
эгоистических побуждений. В современном обществе вместо смитовского экономического человека с
его крайним эгоизмом и индивидуализмом действует человек коммуникабельный, твердо
осознающий, что его предпринимательский успех во многом зависит от успеха партнеров и
экономики в целом. Иными словами, зачастую структуру мотивов предпринимательской
деятельности задают сложившиеся институты и обуславливаемые ими социальные практики.
Выступая в качестве ограничителей, институты не только упорядочивают предпринимательскую
деятельность, но и побуждают предпринимателей трансформировать их [1, с.23-29].
Во-вторых, предпринимательская деятельность обусловлена не столько экономическими
факторами, сколько институциональной средой, в которой осуществляется. Поэтому с
институциональной точки зрения предпринимательство – это не столько комбинация экономических
ресурсов, сколько создание порядков оценивания, заключения контрактов и институционализации
выгод, которые могут быть получены от взаимодействия с внешней социальной средой.
В-третьих, предпринимательство, будучи связано с извлечением выгоды, по своему
содержанию является управленческой деятельностью в большей мере, чем хозяйственной. С этой
точки зрения «предпринимательство — это управление, направленное на приобретательство и
преодоление связанных с ним рисков» [2, с.47].
Полагаем, что методология исследования феномена предпринимательства связана с вопросом
о сущностной взаимосвязи предпринимательства и бизнеса как процессов деятельности. Полагаем,
предпринимательство
следует
рассматривать
как
деятельность
по
организации
и
институциональному оформлению процесса извлечения выгоды, тогда как бизнес представляет собой
собственно осуществление указанного процесса в его структурированной, алгоритмизированной
части [3, с. 293]. Другими словами, предпринимательство является инициированием бизнеса как
упорядоченной, поставленной на поток деятельности по извлечению выгоды. Такой подход к
разграничению предпринимательства и бизнеса позволяет объяснить факт существования нескольких
или даже «многих бизнесов» в рамках одной фирмы или у одного предпринимателя. Модель «один
предприниматель — много бизнесов» весьма характерна для современной России [2, с.116]. В
российской практике нет четкого разделения предпринимательства и бизнеса. Здесь всякая
деятельность по организации собственного дела называется предпринимательством.
Ясно, что предпринимательство и бизнес, как виды экономической деятельности объединены
достижением одной цели — реализации интереса в различных его вариантах. Но вместе с тем они
решают разные задачи. Бизнес связан с обеспечением собственно процесса производства товара или
услуги, рентабельностью, эффективностью, сбытом, то есть, направлен на решение вопросов
оптимизации и устойчивого функционирования фирмы или другого субъекта хозяйствования с точки
зрения его внутренней среды. Иными словами, это экономический деятельностный процесс,
осуществляемый сформировавшимися фирмами, каких в экономике становится все больше, и
которые уже заняли свою нишу в экономике. Принципиальное отличие предпринимательства
состоит в том, что оно ориентировано на внешнюю среду и может рассматриваться как деятельность
по осуществлению взаимодействий с внешней средой фирмы. Эта деятельность по своему
содержанию является институциональным управлением, поскольку реализуется посредством норм
(их установления и следования им), контрактации с внешней средой, оценок и интерпретаций,
смыслов, идеологий и т.д. Иными словами, это экономический деятельностный процесс,
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«рождающий» бизнес. Причем, возможно, он может так и не сформироваться, и не привести к
«рождению» бизнеса.
Различия между предпринимательством и бизнесом 0наиболее четко прослеживается в
функциях предпринимательства. Рисковая и инновационная функции характерны только для
предпринимательства, в то время как мобилизационная и организаторская функции, служат
проявлению, как предпринимательства, так и бизнеса.
Таким образом, институциональный подход позволяет интерпретировать сущность
предпринимательства в несколько ином ключе, чем это принято в экономическом анализе. Скажем,
сам процесс инициирования и организации бизнеса в микроэкономике связывается с поиском
пустующей рыночной ниши и попыткой занять эту нишу. При этом успешная деятельность связана с
максимизацией отдачи от оптимального использования факторов производства и, в лучшем случае, с
внедрением инноваций. К тому же в традиционном понимании предпринимательская деятельность
рассматривается как связанная с риском.
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ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
У сучасних умовах зростання взаємної залежності країн і загострення глобальної конкуренції
інноваційність є запорукою прогресу, а також фактором формування та нарощування конкурентної
сили, забезпечення добробуту населення. Інноваційний потенціал України формувався упродовж
другої половини ХХ ст. у період розгортання у світі науково-технічної революції та характеризувався
відносно високими якісними показниками. Україна досягла значних успіхів у розвитку математики,
фізики твердого тіла, фізико-хімічних основах металургії, фізіології, клітинній інженерії тощо. На
сповільнення в останні роки інноваційної діяльності в Україні вплинули такі фактори, як загальний
спад виробництва, незадовільна динаміка структурних перетворень у промисловості, ресурсні
обмеження та ін. Якщо в середині 1990-х років питома вага інноваційно-активних підприємств
становила 23 % їх загальної кількості, то у 2000 р. вона скоротилася до 4,8% (рис. 1).

Рис. 1. Питома вага підприємств, що займалися інноваціями, %
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За період 2000-2015 роки спостерігається тенденція зростання кількості підприємств, що
займалися інноваціями (найбільша питома вага 22,3% у 2012 році, але у зв‘язку з економічною та
політичною кризою в Україні відбувається зменшення цього показника).
У зв‘язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження
щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015 рік
з аналогічними даними попередніх років є некоректним.
Згідно з Законом України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні",
інноваційний потенціал розглядається як сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних,
виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей країни, необхідних для забезпечення
інноваційного розвитку. При цьому окремо виділяється така складова потенціалу, як інноваційна
культура, яка характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки
особистості та суспільства загалом до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку
економіки країни на інноваційних засадах. Звідси випливає, що основою інноваційного потенціалу
будь-якого суспільства є людський ресурс, тобто носії певного освітньо-кваліфікаційного рівня та
морально-психологічних якостей, необхідних для реалізації успішної інноваційної діяльності.
У Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» визначено такі
пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня:
‒
розвиток комп‘ютерних мереж;
‒
створення нових поколінь мікросхем;
‒
створення телебачення з високим ступенем можливостей екрана;
‒
нові ліки та засоби захисту рослин;
‒
створення нових матеріалів;
‒
створення автомобіля та літака нового покоління, кардинальна модернізація залізничного
транспорту;
‒
розвиток природоохоронних технологій;
‒
розробка нових функціональних біоматеріалів;
‒
розробка нових джерел енергії;
‒
створення нового покоління ядерних реакторів і засобів контролю.
Не зважаючи на ряд проблем та недоліків, на сьогодні Україна має тісні зв'язки зі США,
країнами Європейського Союзу та СНД, з якими підписано понад тридцять міжурядових угод, що
визначають засади такої співпраці.
Проте загальний обсяг фінансування міжнародної науково-технічної діяльності України є
недостатнім, щоб позитивно вплинути на соціально-економічний розвиток нашої країни.
У реалізації даного напрямку міжнародного науково-технічного співробітництва України
доцільною є організація в нашій державі збору пропозицій від закладів академічної освіти, науководослідних інститутів на виконання науково-дослідних проектів за спільними з іноземними
партнерами напрямками науково-технічного прогресу: енергетика та енергозбереження;
матеріалознавство та технологія матеріалів, автоматика, електроніка та телекомунікації, біологічні
науки; медицина; будівництво та архітектура тощо. Окрім того, в рамках програм співробітництва за
кожним конкретним напрямком науково-технологічного співробітництва необхідно виділити
науково-дослідну організацію, яка координуватиме проведення досліджень.
Отже, щоб країна була успішною в економічному, політичному і соціальному розвитку,
необхідна така система, яка б стимулювала розвиток та генерування знань.
УДК 338.24:658.01
Ахметова Б.Т.
Академия «Болашак», г. Караганда, Республика Казахстан
РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Сельское хозяйство является важным сектором экономики страны. Развитию крупного
сельского хозяйства способствует, прежде всего, наличие огромного земельного фонда с обширными
площадями сельскохозяйственных угодий, куда входят пашни, пастбища, выгоны.
Природные условия Казахстана, их многообразие обуславливают значительные
потенциальные возможности для развития животноводства. В республике традиционно занимаются
овцеводством, коневодством, верблюдоводством, разведением крупного рогатого скота.
Земледелие Казахстана дает чуть меньше продукций, чем животноводство, но в нем занято
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большинство трудоспособного населения села. Земледелие, или растениеводство, считается ведущей
отраслью сельского хозяйства Казахстана.
Зерновое хозяйство - главная отрасль земледелия Казахстана. Оно обеспечивает население
хлебопродуктами, а животноводство кормами. Казахстан производит много высококачественного
товарного зерна. В последние годы общие посевы зерновых культур занимали свыше 80% посевной
площади сельскохозяйственных культур. Северные регионы специализируются на выращивании
зерновых культур и животноводстве, а южные регионы, где орошение имеет существенное значение,
имеют большую диверсификацию возделываемых культур - зерновые, масличные, плодово-ягодные
культуры, овощи, хлопок [1].
В Казахстане производится 13,5-20,1 млн. тонн зерна, что дает право стране находиться на
третьем месте в СНГ после России и Украины. Средняя урожайность зерна составляет 10-13 ц/га.
Рост производства зерна способствует увеличению объемов его реализации и повышению
доходности отрасли. В среднем отгружается на экспорт 2,8-7,0 млн. тонн зерна. Кроме того,
экспортируется около 1,3-2,2 млн. тонн муки.
Свыше 3/4 посевов зерновых культур занимает яровая пшеница. Ее сеют в основном в
северной части республики, а на юге возделывают озимую пшеницу. Общая посевная площадь по
пшенице составляет 11,8-13,5 млн. га. Урожайность 9-13 ц/га позволяет получить 11,2-16,6 млн. тонн
пшеницы. Из них 7,4-7,53 млн. тонн расходуется на внутреннее потребление, а 3,0-8,2 млн. тонн идет
на экспорт. Переходящие запасы составляют 1,0-3,0 млн. тонн.
Повсеместно встречаются посевы ячменя, овса, кукурузы, а на северо-западе Казахстана
большие площади занимает просо. Посевная площадь по ячменю составляет 1,6-2,1 млн. тонн [2].
Урожайность 9-14 ц/га позволяет обеспечить валовой сбор 1,5-2,8 млн. тонн. 1,35-1,6 млн.
тонн ячменя необходимо для внутреннего потребления. Экспорт составляет 0,1-0,8 млн. тонн, импорт
незначителен. Переходящие запасы – 0,2-0,6 млн. тонн.
Посевная площадь по кукурузе составляет 0,1 млн. га, при урожайности 30-32 ц/га страна
получает около 0,3 млн. тонн кукурузы для внутреннего потребления. На юге республики при
искусственном орошении дают высокие урожаи хлопчатник (в общем экспорте сельхозпродукции
страны занимает около 15%), сахарная свекла, табак, рис. В настоящее время в земледелии
используется 1,5 тыс. видов культурных растений. Основные районы растениеводства полностью
совпадают с основными ареалами пахотных земель и многолетних насаждений. В структуре
земледелия различают выращивание: зерновых (пшеницы, риса, кукурузы, ржи, проса, гречихи и др.),
технических (масличных, сахарных, волокнистых), корнеплодов (картофель, маниок и др.), овощных,
бахчевых и садовых культур, а также разнообразных субтропических и тропических фруктов и
растений. Наиболее важной отраслью является зерновое хозяйство.
Производство зерна в настоящее время концентрируется в основном в развитых странах.
Общая тенденция в развитии зернового производства такова: если до Второй мировой войны
основными поставщиками зерна были страны, которые не числились передовыми в экономическом
отношении, а главными импортерами были промышленно развитые державы, то в настоящее время
потоки зерна перетекают с «Севера» на «Юг». Даже Великобритания, которая, казалось бы, обречена
зависеть от внешних источников снабжения продовольствием, сумела войти в десятку ведущих
экспортеров зерна. Такая ситуация произошла благодаря применению современных агротехнологий и
скоординированной политике стимулирования экспорта зерна в этих странах.
В настоящее время мировой рынок зерна контролируют 5 основных экспортеров: США,
Канада, Австралия, Аргентина, ЕС. Суммарные экспортные предложения зерна со стороны основной
«пятерки» экспортеров составляют около 84% всего объема мировой торговли. Ведущее положение
на рынке зерна отводится США, на долю которых приходится 28% объема торговли, далее идут
Канада – 17%, Австралия и ЕС – по 15% и Аргентина – 11%.
Страны – ведущие мировые экспортеры являются лидерами по внедрению
ресурсосберегающих технологий («зеленая революция»). Приоритетность технологий сберегающего
земледелия в развитии сельскохозяйственного производства мира очевидна: США, Канада,
Аргентина, Австралия, ЕС и другие развитые страны начали переход на данные технологии с 80-х
годов и продолжают увеличивать посевные площади с тенденцией более широкого применения
прямого посева на основе интенсивного применения удобрений и средств защиты растений. К
необходимости внедрения новых технологий фермеров этих стран подтолкнули, с одной стороны,
негативные последствия интенсивной обработки почвы – водная и ветровая эрозия, ухудшение
плодородия почв и, как следствие, падение урожайности, а с другой стороны, высокий уровень цен на
топливо и оплату труда, что привело к снижению рентабельности сельхозпроизводства. В настоящее
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время на мировом рынке зерна происходят следующие изменения: интенсификация зернового
производства – при сокращении посевных площадей на 5,5% валовой сбор зерна вырос на 2,4 %,
урожайность зерновых культур в среднем возросла на 8,5%; появление новых стран-экспортеров на
рынке, таких как Россия, Венгрия, Украина, Казахстан, Турция [3, с.31].
Современное развитие сельского хозяйства тесно связано с освоением целины, которое
оказало сильное влияние как на растениеводство, так и на животноводство. За небывало короткие
сроки в хозяйственный оборот во время целины были вовлечены более 25 млн. гектаров непаханых
ранее земель. Под зерновыми культурами было занято 21,9 млн. га, или больше по сравнению с
1953г. в 3,1 раза. При этом под основную продовольственную культуру - пшеницу отводилось 18,0
млн. га, или 82,5% от зерновых культур. Только за 1955-1960гг. в развитие сельского хозяйства
республики было вложено более 4,5 млрд. рублей, что составляло 22% от всего вложения в сельское
хозяйство росли из года в год и в период с 1955 по 1985гг. составили 42,7 млрд. рублей.
В результате освоения целинных земель посевные площади под зерновые культуры в
республике увеличились с 7 млн. в 1953г. до 25,6 млн. гектаров в 1981г., то есть в 3,7 раза. Если до
освоения целины в 1949-1953гг. Казахстан производил в среднем за год 1,8 млн. тонн зерна, то в
1956-1960 гг.- 18,8 млн. тонн, то есть в 10 раз больше. В последующие годы такой урожай повторялся
неоднократно.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Кредитный риск – вероятность возникновения у банка убытков вследствие недобросовестного
исполнения должником своих финансовых обязательств.
Для устойчивой работы банковского сектора кредитный риск является в последние годы
наиболее значимым риском. За анализируемый период частично реализовались угрозы устойчивому
функционированию банковского сектора, связанные с накопленным потенциалом кредитного риска и
обусловленные кредитованием организаций реального сектора экономики в иностранной валюте,
спадом экономической активности, высокой закредитованностью предприятий, ухудшением
финансовых показателей деятельности корпоративного сектора.

Рис. 1. Активы, подверженные кредитному риску в банковском секторе Республике Беларусь
Как видно из рисунка 1, активы банковского сектора, подверженные кредитному риску, за
2015 год составили 404,9 трлн. рублей и выросли на 22,5% .; а за первое полугодие 2016 года - на
11%. На протяжении 2015 года рост осуществлялся крайне неравномерно, а в 2016 годе данный
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показатель пошел на спад, что объясняется относительно устойчивым курсом белорусского рубля к
иностранным валютам на протяжении 2016 года. В 2015 году на фоне существенного замедления
кредитных процессов величина показателя, характеризующего общий уровень подверженности
банковского сектора кредитному риску, уменьшилась и на конец года составила 55,0 % (увеличилась
на 5,5% по сравнению с прошлым годом) [1].
Так, на 1 января 2016 года на корпоративный сектор приходилось 72,7 % активов,
подверженных кредитному риску. Наиболее рисковым является кредитование субъектов
хозяйствования строительной отрасли, а также операций с недвижимым имуществом, аренды и
предоставления услуг потребителям.
Необходимо отметить, что за 2015 год произошло снижение объемов потребительского
кредитования, а также уровня соответствующих рисков: доля проблемных кредитов на
потребительские цели составила 3,95% и уменьшилась с начала года на 0,85 п.п. [2].
Таким образом, главным источником кредитного риска являлся кредитный портфель
юридических лиц. В сфере кредитования населения уровень рисков можно охарактеризовать как
незначительный, однако сложившиеся тенденции свидетельствуют о повышении угроз финансовой
стабильности в данной сфере банковского бизнеса.
За 2015 год структура проблемных активов банковского сектора претерпела незначительные
изменения: произошло увеличение доли активов IV и V групп на 3,5% и 2,8% соответственно.
Однако, что касается активов III группы, то тут наблюдается снижение их доли на 6,3% (рисунок 2)
[2].
Поддержание банками показателя проблемных активов на безопасном уровне было в
значительной мере обеспечено путем реструктуризации (пролонгации) потенциально проблемных
долгов и списанием за баланс безнадежной задолженности за счет сформированных банками
специальных резервов. Проблемы со своевременным погашением клиентами банков кредитов
отражались в высоких темпах роста пролонгированной задолженности, а также списанной за баланс
безнадежной задолженности, значительно опережавших рост кредитного портфеля банков.

Рис. 2. Структура проблемных активов в банковском секторе Республики Беларусь
К началу 2016 года объем проблемных активов банковского сектора достиг 27,7 трлн. рублей,
увеличившись за 2015 год почти в 2 раза (на 91,5 %), или на 13,2 трлн. рублей, тогда как в 2014 году
величина его прироста составляла 17,8 процента. Наибольший рост произошел по активам,
отнесенным к V классификационной группе – 189,3%, в то время как активы IV группы риска
увеличились на 133,5%, а активы по III группе риска − на 76,1%. Повышающее воздействие на общий
уровень уязвимости банковского сектора к кредитному риску оказывает превышение роста объемов
кредитной задолженности в реальном выражении над ростом экономики [1].
В итоге, можно сказать, что на величину кредитного риска в стране воздействуют как
макроэкономические, так и микроэкономические факторы.
К макроэкономическим факторам можно отнести: общеэкономическое состояние страны;
условия функционирования банковской системы и основных финансовых рынков страны; степень
развития банковского законодательства и политика государства в области банковской деятельности.
В качестве основных источников риска большинство банков в течение изучаемого периода выделяло
ухудшение финансового положения кредитополучателей, а также оказывали влияние такие
источники риска, как изменение деловой активности в экономике, внешнеэкономические факторы.
Механизм воздействия макроэкономических факторов проявляется в том, что конкретный
банк не имеет возможности напрямую воздействовать и ограничить влияние отрицательных
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макроэкономических факторов и вынужден приспосабливаться к сложившимся условиям для
продолжения успешного функционирования.
Влияние микроэкономических факторов, таких как риск конкретного кредитополучателя,
доля просроченных кредитов в общем объемы выданных кредитов, качество и вид обеспечения
кредитов, обусловлено операциями, проводимыми конкретным банком. Уменьшение отрицательного
воздействия данных факторов является первоочередной задачей собственников банка, которые в
сложившихся условиях для надежного и результативного функционирования кредитной организации
должны разработать и внедрить понятную и гибкую систему управления кредитным риском. [3].
Таким образом, общими предпосылками реализации данной системы являются: установление
внутрибанковских лимитов кредитования для конкретных кредитополучателей и групп
кредитополучателей; разработка методики анализа кредитных рисков на основе кредитных
рейтингов, отражающих уровень риска отдельных кредитополучателей; изменение направлений
кредитования по различным сферам и отраслям экономики; определение приоритетных отраслей
экономики с наиболее низким уровнем риска и ужесточение требований к кредитной политике по
отношению к отраслям с высоким уровнем риска.
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Конкуренция на рынке сельскохозяйственной продукции представляет собой соперничество
хозяйствующих субъектов, при котором исключается или ограничивается возможность каждого из
них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на рынке. Как
важный элемент рыночного механизма она обеспечивает нацеленность производителя на запросы
потребителя, распределение ресурсов между предприятиями и отраслями, стимулирует рост
эффективности производства и способствует ликвидации нежизнеспособных хозяйствующих
субъектов. На рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия наблюдается ценовая и
неценовая конкуренция (1).
Ценовая конкуренция - это соперничество предпринимателей за свою долю на рынке путем
маневрирования ценами на продукцию без изменения ее ассортимента и качества. Неценовая
конкуренция предполагает изменение свойств и качества продукции, применение более эффективных
методов сбыта, использование других средств маркетинга (реклама, организация ярмарок и т.д.) (2).
Предприятия агропромышленного комплекса участвуют в внутри- и межотраслевой конкуренции.
Внутриотраслевая конкуренция - это соперничество между предпринимателями, занятыми
производством и реализацией одинаковой продукции, т.е. относящимися к одной отрасли. Для того
чтобы завоевать рынок и стимулировать потребителя к приобретению продукции, предприятие
должно продавать ее по более низким ценам. Это возможно только при снижения издержек
производства и реализации продукции, что достигается за счет совершенствования техники,
технологии и организации производства. Не менее важным средством является использование
приемов неценовой конкуренции (контроль качества продукции, упаковка, реклама и др.). В
результате внутриотраслевой конкуренции слабые, технически отсталые предприятия с высокими
издержками производства постепенно вытесняются с рынка. Межотраслевая конкуренция имеет
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место между предпринимателями различных отраслей; в результате происходит перераспределение
капитала и иных ресурсов с учетом нормы прибыли, достижимой в различных производствах (4).
На агропродовольственном рынке имеет место добросовестная и недобросовестная
конкуренция. Добросовестная конкуренция предполагает строгое соблюдение правовых и этических
норм взаимоотношений с партнерами по бизнесу. Недобросовестная конкуренция - это любые
действия хозяйствующих субъектов, направленные на получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, которые противоречат законодательству и могут причинить
убытки конкурентам. Типичные приемы недобросовестной конкуренции - продажа товаров по ценам
ниже издержек производства (демпинг), выпуск поддельных товаров, использование чужих товарных
знаков, распространение ложных сведений о конкурентах и т.п. (3).
Особенностями рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия являются
преобладание на нем совершенной и монополистической конкуренции. Совершенная (чистая)
конкуренция означает такое положение на рынке, когда влияние каждого отдельного участника на
общую ситуацию настолько мало, что им можно пренебречь. При совершенной конкуренции
отдельно взятый товаропроизводитель не может принимать какие-либо решения по ценам и политике
сбыта; он вынужден приспосабливаться к рыночным условиям и может реализовать свою продукцию
только по текущей рыночной цене. Если он установит цену выше рыночной, то вообще не сможет
ничего продать. Он стремится снизить издержки, чтобы получить максимум прибыли. Совершенная
конкуренция в определенной степени присуща рынкам сельскохозяйственной продукции. На этих
рынках присутствует большое число независимых продавцов (сельскохозяйственные предприятия,
фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства), предлагающих стандартизированные товары
(пшеницу, картофель, сахарную свеклу и т.д.), цены на которые определяются соотношением спроса
и предложения.
Монополистическая конкуренция характеризуется сравнительно большим числом
предпринимателей, производящих дифференцированный продукт, и сравнительно свободным
вхождением на рынок. Производители делают упор на дифференциацию продукции, придание
своему товару уникальных свойств; в результате отдельные группы покупателей начинают
предпочитать продукцию одного предприятия любой другой. В АПК монополистическая
конкуренция характерна для рынка готовых продовольственных товаров. Так, на рынке молочной
продукции продаются такие продукты, как сливочное масло, сыр, творог, сметана, йогурты и др.,
которые заметно отличаются качеством, упаковкой, товарным знаком и т.п.
Олигополия характеризуется наличием небольшого количества конкурентов - крупных
предприятий, взаимозависимостью предприятий в принятии решений о ценах на свою продукцию,
доступ на рынок новых товаропроизводителей связан с большими трудностями, производимая
продукция может быть как стандартизированной, так и дифференцированной. В условиях
олигополии контроль над сбытом находится в руках небольшого числа крупных поставщиков.
Концентрация рынка в этом случае достаточно велика, чтобы ведущие предприятия могли влиять на
рыночные цены через свои решения о выпуске продукции. Главным барьером для проникновения на
рынок новых участников являются величина стартового капитала, а также контроль олигополистов
над новейшей техникой и технологией производства в данной отрасли (5). Олигополия может быть
достигнута также путем экономических соглашений между предприятиями, за счет создания
ассоциаций, картелей, холдингов, агрофирм, действующих на рынке как единое целое.
Крайней противоположностью рынка совершенной конкуренции является монополия. Она
предполагает такой тип экономических отношений, при котором один из участников получает
возможность диктовать свои условия на рынке определенного товара. В условиях монополии имеется
лишь один производитель, который полностью контролирует объем предложения товара и
устанавливает цену, приносящую ему максимум прибыли; барьеры для вступления на рынок других
предприятий практически непреодолимы.
Эффективная организация продовольственных рынков невозможна без государственного
регулирования; антимонопольное законодательство сдерживает развитие рыночной власти и
поощряет конкуренцию. Федеральный закон «О защите конкуренции» определил основные
положения государственной антимонопольной политики, направленной на предупреждение и
пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Законодательством
предусмотрены методы регулирования возникающих и существующих монополий. Важное значение
имеет ценовое регулирование монопольного поведения, предполагающее установление абсолютного
верхнего предела цены, предельного размера рентабельности, предельных коэффициентов изменения
цен и предварительное декларирование повышения свободных цен.
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Конкуренция способствует развитию научно- технического прогресса и инноваций, создает
рыночную среду, благоприятствующую снижению издержек производства, созданию новых
продуктов, и т.д.
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ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Невід‘ємною складовою національної безпеки держави завжди була інформаційна безпека. Її
питома вага зростає прискореними темпами. Це насамперед обумовлено стрімким розвитком
технологій засобів зв‘язку та інформаційних технологій, що обслуговують численні портали
Інтернету [1]. Завдяки цьому розширюється сфера внутрішньої інформаційної діяльності,
міжнародного інформаційного співробітництва. Державна політика України у сфері інформаційної
безпеки спрямована на накопичення та захист національних інтелектуальних ресурсів, розробку та
впровадження сучасних безпечних інформаційних технологій, побудову захищеності інформаційної
інфраструктури. Успішна реалізація цілей і завдань розвитку сучасного підприємства значною мірою
залежить від ефективного використання інформаційних ресурсів, які є основою інформаційного
забезпечення діяльності підприємства і визначають його комерційний успіх. Протягом тривалого
часу інформаційному забезпеченню на вітчизняних підприємствах приділялося недостатньо уваги,
що спричинило існування так званого інформаційного вакууму.
Чинне законодавство України не передбачає спеціальних заходів захисту від конкурентної
розвідки, не визначає конкретного механізму реалізації прав володарів комерційної таємниці.
Зазначені недоліки чинного законодавства створюють певні проблеми для суб‘єктів господарювання,
що володіють комерційною таємницею, обмежують можливості реалізації та захисту їх права на таку
інформацію.
Об‘єктом дослідження є сукупність уявлень та понять щодо існуючої системи захисту
інформаційних ресурсів ЗЕД. Предметом дослідження є правові аспекти охорони та захисту
інформаційних ресурсів ЗЕД.
В Україні існує початкова законодавча база, яка регулює процеси інформаційної діяльності,
включаючи міжнародний інформаційний обмін та міжнародне співробітництво в інформаційній
сфері. Як зазначено в Законі України «Про інформацію», «експорт та імпорт інформаційної продукції
(послуг) здійснюється згідно з законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність».
Повноцінна діяльність держави, суспільства та її громадян в інформаційній сфері неможлива
без гарантування безпеки (захисту) інформації.
Відповідно до Закону України «Про інформацію», за режимом доступу інформація поділяється
на відкриту інформацію, доступом якої користуються громадяни, яким ця інформація необхідна
для виконання своїх професійних обов'язків, та інформацію з обмеженим доступом, що знаходиться
в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону
встановлено обмежений доступ – надано статус конфіденційної.
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У діяльності комерційних структур, що являють собою комплекси численних і тісно пов'язаних
між собою підприємств і взаємодія між якими є повсякденною справою, передача інформації є
першорядним і неодмінним фактором нормального функціонування всієї структури. При цьому
особливого значення набуває забезпечення категорій оперативності й достовірності інформації.
Кожний суб‘єкт зовнішньоекономічної діяльності має право на своєчасне ознайомлення з
офіційними текстами законів та інших нормативних актів з наступною інформацією про зміни в них,
що регулюють відносини, які прямо чи побічно стосуються зовнішньоекономічної діяльності.
Будь-який учасник зовнішньоекономічної діяльності має чітко представляти що таке
інформаційні технології, які види їх існують, а як і основні можливості практичного використання
сучасних інформаційних технологій, їхні переваги й недоліки.
На сучасному етапі до інформаційного забезпечення висуваються такі вимоги: актуальність,
достовірність та своєчасність інформації; висока швидкість збирання, обробки та передавання;
надійність із відповідним ступенем ризику; адресність; можливість багаторазового використання та
кодування з метою захисту інформації [2].
Розглянуті вище правові проблеми регулювання інформаційної діяльності не вичерпують усіх
питань побудови правового поля в цій сфері, створення умов для законодавчо регламентованого
міжнародного (транскордонного) обміну інформацією, але, на думку авторів, саме вони є
обов‘язковими системоутворюючими компонентами інформаційного законодавства, врахування яких
є неодмінною умовою розробки всеохоплюючого правового інструменту, що забезпечить сталий
розвиток інформаційного суспільства України з безперечним гарантуванням її національної безпеки.
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Україна знаходиться на шляху здійснення широкомасштабної адміністративної реформи,
головними завданнями якої є зміцнення організаційної, правової та фінансово-економічної
самостійності місцевого самоврядування, формування самодостатніх, дієздатних територіальних
громад та системи місцевого управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним
пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним інтересам. Дана система управління
має бути підконтрольною народу, прозорою, побудованою на наукових принципах та дієвою
місцевою представницькою владою. Тому проблема якості розвитку місцевих територіальних громад
в Україні є актуальною та має практичне значення [1].
Управління якістю тривалий час було надбанням приватного сектору і лише на початку 1990-х
прийшло у сектор надання публічних послуг як частина модернізаційних реформ. У світовій та
вітчизняній практиці забезпечення якості процесів та послуг в муніципальному управлінні
здійснюється шляхом системного поєднання таких чотирьох елементів: упровадження стандартів
публічних послуг; упровадження систем управління якістю; застосування загальної схеми
оцінювання (CAF) або інших моделей організаційної досконалості; поширення позитивної практики
та бенчмаркінгу [1-2].
Розвиток місцевого самоврядування в кожній державі є показником демократичності країни,
суспільства загалом. Від рівня його розвитку залежить комфортність проживання кожної місцевої
громади, вчасність надання необхідних послуг, активність громади у вирішенні місцевих справ тощо.
Успішним інструментом системи підвищення ефективності діяльності органів влади на
регіональному рівні є системи менеджменту якості, що базуються на вимогах міжнародних
стандартів. Найбільш поширеною у світі є модель систем управління якістю, яка базується на
стандартах ISO 9001 (менеджмент якості). Ця модель застосовується у всіх сферах діяльності – від
виробничих секторів економіки до надання послуг. За кордоном упровадження моделей
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удосконалення управління на регіональному рівні вже давно є нормою. Національні та міжнародні
організації приділяють цим питанням пильну увагу. Так, наприклад, Європейський Союз вимагає від
країн, що до нього вступають, упровадження систем менеджменту якості (СМЯ) в органах влади та
місцевого самоврядування. Як відомо, вперше у світі серед органів місцевого самоврядування
систему менеджменту якості за стандартом ISO 9001 впровадила у 1994 р. міська рада м. СентАвгустін де Десмонтре (Квебек, Канада) [1]. Відтоді зацікавленість до СМЯ в органах місцевого
самоврядування постійно зростає. Великою популярністю модель управління за стандартом ISO 9001
користується у Польщі. Причинами цього є активна підтримка упровадження та розвитку системи
менеджменту якості з боку уряду, а також вступ Польщі до Європейського Союзу, що примусило
польські місцеві адміністрації приймати поширені в Європі моделі та правила. Практика
упровадження систем менеджменту якості в органах влади на регіональному рівні має місце і в інших
країнах. У США на відповідність стандартам систем менеджменту якості сертифікована більшість
муніципалітетів, із столицями штатів включно [1]. У Великій Британії опублікуванням Білої книги
―Модернізація уряду‖, було запроваджено довгострокову програму реформування державного
управління та модернізації уряду. Ця програма встановила принципи, що мають лежати в основі
діяльності державних установ та організацій, що надають послуги населенню, а також зобов‘язання
уряду у даній сфері. До таких принципів належать: чіткі стандарти послуг, відкритість і повнота
інформації, надання консультацій населенню та можливість вибору послуги, їхня корисність та
ефективність тощо. Якість послуг має відповідати 10 критеріям, серед яких добре розроблені
стандарти; відкрита та повна інформація; можливість вибору; доступність та корисність послуги;
право на оскарження при їхній поганій якості; повага прав громадян: ефективне використання
ресурсів; введення інновацій; спільна робота із провайдерами послуг; зворотній зв‘язок із
населенням; ступінь задоволеності споживачів послуг [1]. Для забезпечення якості управління
органів місцевого самоврядування необхідно отримати додаткові ресурси для вирішення окремих
місцевих проблем з державного бюджету та інших фондів. При цьому, плідною стає співпраця з
фондами підтримки місцевих ініціатив [2-3]. Дійсно, за Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. передбачено створення у разі необхідності органів і
служб для забезпечення здійснення з іншими суб‘єктами комунальної власності спільних проектів
або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій,
визначення повноважень цих органів (ст. 26, п. 32) [2-3].
У цьому напрямі можна також відмітити Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування затверджене Постановою КМУ від 18 січня 2003 р.
Метою конкурсу є відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, які фінансуються
за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених
законодавством, і спрямовані на розв‘язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування
та поширення позитивного досвіду, набутого в процесі їх реалізації [3]. Виходячи з досвіду в даному
конкурсі місцеві ради навчаються більш системно і раціонально підходити до вирішення проблем
громади, створюється сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на
місцевому рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та
впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив, відкривають нові можливості для
розвитку своїх населених пунктів.
Проект Програми розвитку Організації Об‘єднаних Націй «Муніципальна програма врядування
та сталого розвитку» (ПРООН/МПВСР) працює в Україні з метою посилення муніципального
соціального, економічного та екологічного врядування задля сталого розвитку міст [2]. Із цією метою
програма підтримує розвиток інституційного потенціалу зацікавлених сторін у державному і
приватному секторах. Основними партнерами Програми є міські ради, організації громад —
об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків, громадські організації шкіл та дошкільних
навчальних закладів, кооперативи з обслуговування та ін. Муніципальні відділи підтримки
громадських ініціатив, які створюються у міських радах для виконання умов партнерства, є
координуючим органом із реалізації діяльності програми на місцевому рівні.
Проект ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» (ПРООН/МПВСР)
був започаткований у 2004 р. з метою сприяння розвитку місцевого самоврядування у містах України
задля покращення рівня життя мешканців міст за рахунок упровадження механізмів самодопомоги.
Програма співпрацює із організаціями громад, освітніми установами, місцевими органами
самоврядування 23 міст та 5 селищ міського типу й неурядовими організаціями, а також іншими
партнерами громадського та приватного секторів на місцевому рівні у сфері впровадження
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відповідних механізмів для забезпечення сталого розвитку. З 2004 до 2013 р. було підтримано 311
проекти місцевих громад загальною вартістю 35,4 млн. грн. [2].
Аналіз дослідження показав, що в сучасній літературі, де розглядається розвиток
територіальних громад, тема керівництва посідає центральне місце. І менеджмент, і лідерство
однаково важливі для організацій, тому що право керувати випливає з організаційної структури. Воно
сприяє стабільності, порядку й вирішенню проблем усередині організації.
Особливу роль відіграє інформаційне забезпечення процесу реалізації проектів і програм
місцевого самоврядування. Місце інформаційного забезпечення в управлінській діяльності
забезпечується технологіями моніторингу та контролю в проектному менеджменті.
Отже, місцеве самоврядування як засіб децентралізації влади здатне забезпечити ефективне
управління на місцях і стати дієвим механізмом створення гідного середовища існування людини та
громади в цілому за умови, як що держава забезпечує через національне законодавство належні для
цього повноваження та ресурси.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Вступ. З часом розвитку прогресивних технологій, споживачі все більше мають доступ до
інформації щодо продуктів, які вони споживають, які вимоги та технології застосовуються при їх
виготовленні. Термін «якість» все частіше застосовують в рекламі, тому що споживачі в першу чергу
звертають увагу саме на цей показник, адже мова йде не лише про смакові якості продукту, а й
безпеку й здоров‘я людини та її сім‘ї. Крім того, якісна продукція – є сильною конкурентною
перевагою, що дозволить підприємствам вийти на новий ринок та завоювати нове коло споживачів.
Аналіз попередніх досліджень. Оскільки харчова галузь займає важливе місце в житті
людства, тому науковцями були проведені дослідження стосовно питань якості, безпеки, покращення
поживних цінностей м‘ясних продуктів. Присвячені роботи таких учених: Коцюмбас І. Я., Коцюмбас
Г. І., Щебентовська О. М., Пелешак М. І., Драган О. І. та інші.
Метою дослідження є пошук нових шляхів управлінням якості м‘ясопереробних підприємств
в умовах посилення конкуренції; шляхи оптимізації управлінських рішень при організації переробки
м‘яса та виготовлення м‘ясних виробів.
Матеріал і результати дослідження. Система забезпечення якості – сукупність планових,
систематично запроваджуваних заходів по задоволенню продукцією відповідних вимог [1]. В останні
роки широко застосовуються стандарти, в яких відображено світовий досвід управління якістю
продукції на підприємстві. У багатьох країнах світу стандарти ISO серії 9000 прийняті в якості
національних [2]. Відповідно до цих стандартів формується політика підприємства в області якості,
тобто система якості, що включає в себе забезпечення, поліпшення і керування якістю продукції (рис.
1).
Підвищення якості продукції вміщує у себе внутрішній та зовнішній контроль. ПАТ
«Кременчукм‘ясо» реалізує систему управління якістю на базі міжнародних стандартів ISO 9001:2008
Система управління якістю та ISO 22000:2005 Система безпеки харчових продуктів., що є
підтвердженням відповідності продукції поставленим вимогам. Пропонується ввести Система аналізу
небезпечних чинників та критичних точок контролю (НАССР). Основними причинами,
упровадження системи управління якістю за даними вимогами є прийняття закону України «Про
захист прав споживачів», яким передбачена обов‘язкова сертифікація продукції [3]. Вимоги системи
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управління якістю розповсюджуються на всі етапи життєвого циклу продукції від початкового
виготовлення і до кінцевого задоволення потреб споживача.

Політика підприємства в області якості
Система якості
Забезпечення

Управління

Удосконалення

якості продукції

якістю продукції

якості продукції
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Виробництво
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Виробництво товару

ремонт
Здача в експлуатацію

Упаковка
Збут та продаж

Монтаж

Рис. 1 Управління якістю продукції на підприємстві
Система НАССР є науково обґрунтованою системою, що дозволяє забезпечувати
виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників. До
них входять: оптимізація процесів; раннє виявлення невідповідностей та можливість виключення їх
впливу в майбутньому; раціональне використання обладнання та матеріальних ресурсів; вимоги
клієнтів (споживачів) кінцевого продукту; управління безпечністю харчової продукції, яка довела
свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями, охоплює всі види потенційних
небезпечних чинників, що можуть вплинути на безпечність харчових продуктів, тобто, біологічні,
фізичні та хімічні чинники, незалежно від того, чи вони виникнули природнім шляхом з причин,
пов‘язаних із довкіллям, чи через порушення процесу виробництва. Хоча споживачі найбільше
переймаються хімічними та фізичними небезпеками, які вони найчастіше виявляють,
мікробіологічні чинники є найбільш серйозними з точки зору тяжкості наслідків для здоров‘я
людини. З цієї причини, не дивлячись на те, що системи НАССР охоплюють всі види
небезпечних чинників, основна увага приділяється мікробіологічним проблемам. Стандарт можуть
застосовувати всі організації, незалежно від розміру, які залучені до будь-якого аспекту харчового
ланцюга та бажають запровадити системи, які гарантують безпечні продукти на постійній
основі. НАССР зручно систематизує численні санітарні та технологічні норми і правила виробництва,
полегшує поточний контроль.
Висновки. Отже, гарантією якості продукції є контроль продукції згідно встановленим
вимогам (технологічних і нормативних документів). В результаті дослідження пропонується
запровадити на підприємстві
ПАТ «Кременчукм‘ясо» систему НАССР, що
забезпечить зручну систематизацію численних санітарних та технологічних норм і правил
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виробництва, полегшить поточний контроль і дозволить забезпечити гідну якість продукції
одночасно з появою сучасних прогресивних впроваджень.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В сучасних умовах жорсткої конкуренції та інтеграційних процесів українські підприємства
повинні здійснювати постійний моніторинг зовнішнього середовища, організувати регулярне
отримання та оперативне використання ринкової інформації, підвищувати конкурентоспроможність
продукції. Все це є елементами маркетингової діяльності підприємства, що здатна забезпечити високі
конкурентні позиції підприємства як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Саме тому досить
актуальним постає питання формування ефективної міжнародної маркетингової стратегії та політики
українських підприємств в умовах конкурентного середовища.
Метою дослідження є: аналіз міжнародної маркетингової діяльності вітчизняного лідера
кондитерських виробів корпорації «ROSHEN», для розробки рекомендації для формування
ефективної маркетингової діяльності українських підприємства в умовах конкурентного середовища
та виходу на зовнішні ринки.
Дослідженню комплексу міжнародної маркетингової діяльності підприємства присвячено
низку праць як закордонних К. Беррі, З. Займана, М. МакДональда, Дж. Еткінсона, так і вітчизняних
вчених О.Л. Каніщенко, Т.М. Циганкова, С.С. Гаркавенко. Проте формування ефективної
міжнародної маркетингової концепції та стратегії для українських підприємтв потребує більш
детального дослідження.
Для забезпечення конкурентних переваг й стійких позицій на вітчизняному та міжнародних
ринках українським підприємствам необхідно перш за все сформувати ефективну міжнародну
маркетингову стратегію та політику. Результати спеціальних досліджень свідчать, що близько 75%
комерційних невдач на світовому ринку відбувається з причин, пов'язаних із помилками у
маркетинговій діяльності [1]. Американські вчені зазначають, що питома вага маркетингової стратегії
в загальній стратегії фірми становить близько 80 % [2]. Аналіз світового досвіду засвідчує, що
стратегічне маркетингове планування використовується практично всіма ефективно функціонуючими
компаніями у країнах із розвинутою ринковою економікою [1].
Маркетингова політика підприємства — це всеосяжний план, орієнтується на основну ідею чи
певні величини (мети) і який встановлює основні рамки поведінки (стратегії), і навіть описує
необхідні оперативні дії (використання маркетингових інструментів) [3].
Розробка ефективної маркетингової стратегії в умовах мінливості факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища необхідно проводити на основі системного підходу, що включає в себе:
планування за допомогою об‘єктивних економічних законів; планування на основі моніторингу
ринкового середовища, з врахування тенденцій та закономірностей розвитку; формування стратегії з
врахування принципів поведінки всіх учасників ринку.
Одним із лідерів на кондитерському ринку України є корпорація «Roshen», яка виготовляє
понад 30 % усіх вітчизняних солодощів, виготовляє понад 350 видів кондитерської продукції, у
рейтингу Global Top-100 Candy Companies займає 22-ге місце. Такі позиції на кондитерському
міжнародному та вітчизяному ринку корпорація підтримує завдяки ефективній маркетинговій
політиці та стратегії (Рисунок 1).

279

Рисунок 1 – Маркетингова діяльність Корпорації «ROSHEN»
Проаналізувавши маркетингову діяльність корпорації «ROSHEN», продукція якої
представлена на світовому ринку, можна зробити висновок, що успіх корпорації досягнутий завдяки
використанню методів стратегічного маркетингу: поєднанню практично всіх складових
маркетингових комунікацій, постійному створенні нових видів продукції та удосконалення їх
оформлення; ефективною стратегією ціноутворення; збутова стратегія полягає у створенні мережі
власних фірмових магазинів. Необхідно зазначити, що стрімкий економічний розвиток та
прибутковість корпорації досягнуто завдяки вдалому синтезу різних методів реклами та «паблік
рилейшнз». Високорозвинута політика комунікацій компанії забезпечила лідерські позиції на
вітчизняному та закордонних ринках за темпами розвитку.
Аналіз стратегічної маркетингової діяльності українських підприємств виявив наступні
проблеми та недоліки: стратегічна маркетингова діяльність підприємств має безсистемний,
безпрограмний характер; маркетинг переважно здійснюється підприємствами самостійно в умовах
відсутності достатньої поінформованості й проведення аналітичної роботи; рівень забезпечення
маркетингу кадровим, науково-методичним, фінансовим та іншим потенціалом у більшості
підприємств недостатній для використання наявних ринкових можливостей [2].
В результаті проведеного дослідження можна сформувати такі рекомендації щодо
формування ефективної міжнародної маркетингової діяльності українських підприємств:
необхідно забезпечити постійний контроль за якістю продукції на всіх етапах її виробництва;
шляхом зниження витрат на виробництво, завдяки впровадженню нових технологій,
підвищити витрати на рекламу та просування товарів на закордонних ринках;
забезпечити формування мережі дистриб‘юторів для просування та поширення товарів;
розробити план організаційно-економічних заходів підвищення конкурентноздатності
експортної продукції;
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забезпечити креативний підхід до організації рекламної та PR-кампаній, шляхом підбору
персоналу (менеджери, маркетологи) з нестандартним, нетривіальним та цікавим мисленням;
організувати постійний моніторинг зовнішнього та внутрішнього ринку , для пошуку нових
каналів збуту.
Отже, формування ефективної маркетингової політики і стратегії, що забезпечить
конкурентоспроможність продукції та стійкі позиції на міжнародних ринках необхідно формувати на
основі системного підходу, що є результативним в умовах мінливості факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища. Для забезпечення успіху у міжнародному середовищі українським
підприємствам необхідно використовувати у своїй діяльності методи стратегічного маркетингу.
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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ В РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Подання результатів процесу стратегічного планування за допомогою збалансованої системи
показників сприяє досягненню більшої прозорості стратегії на всіх рівнях організаційної ієрархії. Ця
система як віддзеркалення стратегії утворює надійний вихідний етап для ефективного оперативного
планування. Фінансові і не фінансові показники зі збалансованої системи показників безпосередньо
надходять (зверху вниз) у систему оперативного планування або бюджетування [3].
Збалансована система показників, що невід'ємно пов'язана зі стратегією розвитку
конкурентних переваг компанії має будуватися на принципах причинно-наслідкових зв'язків та має
бути взаємопов'язаною із фінансовими результатами [1].
Стратегія розвитку конкурентних переваг АТ "МОТОР СІЧ" є певним набором гіпотез про
причини і наслідки. Опишемо причинно-наслідкові зв'язки розробленої збалансованої системи
показників:
- Якщо підприємство забезпечить необхідну кількість спеціалістів, то це забезпечить розвиток
персоналу та ефективність інноваційної діяльності. Розвиток персоналу забезпечить підвищення
ефективності операційного процесу, що в купі з ефективною інноваційною діяльністю дозволить
завершити освоєння виробництва вертольотів. Завершення виробництва вертольотів дозволить вийти
на цей ринок. Вихід на ринок вертольотів забезпечить збільшення доходів, зростання прибутковості
та виправдає очікування акціонерів.
- Покращення мотивації персоналу забезпечить можливості для розвитку персоналу та
співвіднесення особистих цілей робітників із корпоративними. Розвиток персоналу та співвіднесення
особистих цілей робітників із корпоративними підвищить ефективність операційного процесу.
Ефективний операційний процес забезпечить прибуткове післяпродажне обслуговування, а також
допоможе зберегти існуючих клієнтів. Збереження існуючих клієнтів забезпечить збільшення
доходів, зростання прибутковості та виправдає очікування акціонерів.
- Висока ефективність операційного процесу дозволить розпочати серійне виробництво нових
двигунів, що, в свою чергу, дозволить збільшити частку на ринку авіаційних двигунів. Збільшення
частки ринку забезпечить збільшення доходів, зростання прибутковості та виправдає очікування
акціонерів.
Перераховані вище причинно-наслідкові зв'язки збалансованої системи показників АТ
"МОТОР СІЧ" описують стратегію розвитку конкурентних переваг підприємства: яким чином буде
досягнуто основну корпоративну ціль (підвищення вартості компанії), та яких значень визначених
показників мають досягати для цього працівники та керівництво підприємства по кожній із складових
збалансованої системи показників.
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Варто зазначити, що якщо збалансовану систему показників розглядати як декілька
незалежних один від одного показників, то працювати з ними занадто складно для будь-якої
організації. Ця система повинна розглядатися як інструментарій для єдиної стратегії [2].
Збалансована система показників - це дещо більше, ніж простий набір фінансових і
нефінансових показників, згрупованих в складові. Вона відображає стратегію підприємства.
Показники результатів - це індикатори, які говорять про кінцеві цілі корпоративної стратегії і про те,
які з них вже досягнуті. Фактори досягнення - це випереджаючі фактори, які сповіщають
співробітників компанії про те, що кожен з них має зробити для досягнення головної корпоративної
цілі. Найкращим чином складена збалансована система показників - це така система, в якій
взаємозалежні цілі і показники представляють стратегію компанії.
Отже, встановлено взаємозв'язок збалансованої системи показників зі стратегією розвитку
конкурентних переваг АТ "МОТОР СІЧ", яку сформульовано у трьох тезах, основою яких є
причинно-наслідкові зв'язки збалансованої системи показників.
Таким чином, збалансована система показників є ефективним механізмом реалізації
стратегічного потенціалу підприємства. Описані в збалансованій системі показники відображають
рівень розвитку стратегічного потенціалу АТ "МОТОР СІЧ" та дозволяють керівництву підприємства
ефективно управляти складовими стратегічного потенціалу. Грамотне застосування заходів,
необхідних для досягнення визначених стратегічних цілей, впровадження розробленої системи в
систему управління підприємством, дозволить повної мірою реалізувати стратегічний потенціал АТ
"МОТОР СІЧ", що стане запорукою формування стійких конкурентних переваг підприємства на як
на внутрішньому , так і на зовнішньому ринку.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Правильний вибір стратегії автоматизації, типу системи, плану робіт по впровадженню
систем є найважливішим завданням. Більшість запропонованих систем розроблено поза Україною.
Фірми, які здійснюють впровадження цих систем, як правило, орієнтуються на західні технології
впровадження, без належного урахування специфіки ситуації і рівня розвитку в яких знаходяться
українські підприємства. Це призводить до того, що досить часто високі витрати, понесені
підприємством на впровадження систем управління, не окупаються. Для вибору правильної системи
управління підприємству необхідно володіти значним обсягом детальної інформації про свій
основний вид діяльності.
Цілком зрозуміло, що існує кілька типів промислових підприємств, які можна згрупувати,
виходячи з особливостей організації виробничого процесу на них. Підприємства, які випускають
складні вироби на замовлення - це перший тип підприємств. З другого по четвертий тип: різні
варіанти серійного виробництва виробів - багатосерійне, дрібносерійне та серійне. Відзначаються за
рівнем серійності. Вище серійність - вужча спеціалізація робітників і універсальність обладнання.
Масове виробництво - це вже п'ятий тип, а вже у шосту категорію, швидше за все, потрапляють
промислові підприємства, на яких може не бути власного виробництва.
При значних обсягах управлінської інформації, що циркулює в будь-якому суб'єкту
господарювання, досягти правильного вибору стратегії можна лише використовуючи переваги
автоматизованих інформаційних технологій, заснованих на застосуванні комп'ютерів і засобів
телекомунікацій. У наші дні актуальним способом розвитку нових можливостей для ефективного
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вирішення різних проблем, пов'язаних з керуванням - є сучасні інформаційні технології. На базі
сучасних інформаційних технологій досягається нова якість управління за рахунок підвищення
ефективності, прозорості та керованості бізнесу. [1. с. 81] Автоматизацію діяльності менеджерів на
базі комп‘ютерних та комплексних інформаційних систем, які надають допомогу в прийнятті рішень,
та електронних секретарів, що дозволяє підвищити рівень організації праці менеджерів на якісно
вищий рівень. Наприклад одною з відносно нових автоматизованих інформаційних технологій - є
КІС. Корпоративна інформаційна система - масштабована система, призначена для комплексної
автоматизації всіх видів господарської діяльності компаній, а також корпорацій, які потребують
єдиного управління. Залежно від рівня обслуговування виробничих процесів на підприємстві сама
КІС або її складова частина (підсистема) може бути віднесена до таких класів: А,В,С. До класу «A»
відносяться системи управління технологічними об'єктами та / або процесами, класу «B» - системи
підготовки та обліку виробничої діяльності підприємства, класу «C» - системи планування та аналізу
виробничої діяльності підприємства. [2. с. 16] Важливою перевагою КІС є можливість роботи в
мережах, до яких входять комп'ютери, що працюють під управлінням різних операційних систем або
побудовані на різних обчислювальних платформах. При цьому має бути забезпечена інтеграція всіх
робочих обчислювальних платформ і операційних систем, які використовуються.
Класичними прикладами систем класу A вважаються SCADA – Supervisory Control And Data
Acquisition (діспетчерский контроль і накопичення даних) Залежно від напрямків діяльності
організації з'явилися системи планування виробничих або матеріальних ресурсів зараховують до
класу «В». Явним прикладом цього класу є MRP (Material Requirements Planning) і MRP II
(Manufacturing Requirements Planning) Ці системи вирішують проблему не стільки обліку, скільки
управління матеріальними ресурсами підприємства. У першу чергу ці системи обирають
підприємства виробничих галузей. Позитивним фактором є те що можна використовувати графіки
MRP для планування інших логістичних видів діяльності, проте використання MRP пов'язане з
необхідністю використання великої кількості інформації та розрахунків MRP не може
застосовуватися при відсутності детального основного графіку роботи, якщо цей графік не
розробляється заздалегідь. Найбільш популярним видом інформаційних систем є системи стандарту
ERP (Enterprise Resource Planning - планування ресурсів підприємства). Це системи класу «С». Будьякий проект в області автоматизації повинен розглядатися підприємством як стратегічне вкладення
коштів, яке повинно окупитися за рахунок удосконалення управлінських процесів. В Україні,
незважаючи на великі витрати, пов'язані з впровадженням інформаційної системи, власники великих і
серед підприємств розуміють необхідність і величезну важливість переходу на новий рівень
управління підприємством або виробництвом.
Отже використання сучасних інформаційних технологій є найефективнішим сучасним
шляхом розвитку та оптимізації систем управління але дуже важливим критерієм є урахування
специфіки ситуації і рівня розвитку в яких знаходяться українські підприємства. Найважчим буде
побудувати єдину систему, яка буде відповідати запитам співробітників всіх підрозділів.
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КОМПЕТЕНЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сучасна ринкова ситуація вимагає від виробничого підприємства виходу на якісно новий
рівень ведення діяльності - інноваційний шлях розвитку, що включає і розвиток нових ідей,
конструкцій, технологій, навичок, здібностей, і надання високої швидкості поширення всього нового
серед зацікавлених осіб, і прискорене оновлення асортименту вироблених товарів і послуг, і т. д. При
цьому від персоналу потрібні деякі нові якості, які в даний час отримали назву «компетенції» [1].
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Зараз на проблеми компетенції персоналу стали звертати серйозну увагу, і це знайшло своє
відображення в публікаціях різних авторів [2-4]. Родове поняття «компетенція персоналу» є досить
новим, і різні автори допускають варіації в його трактуванні. Зупинимося на одному з них як на
найбільш обґрунтованому, що було дане Л.В. Лабунським: компетенція - це поєднання кваліфікації
працівника, т. Е. Його знань, розуміння, умінь і навичок з наданими йому повноваженнями, що
забезпечують ефективну реалізацію його функцій [4. С. 5].
Таким чином, в даному трактуванні компетенція працівника являє собою нематеріальний
ресурс, прямо визначає рівень (ступінь) використання різноманітних ресурсів підприємства при русі
до поставлених цілей.
Інакше кажучи, компетенція працівника є економічною категорією, що включає кваліфікацію
і повноваження, надані йому у вигляді доступу до ресурсів підприємства і функцій по використанню
цих ресурсів, і забезпечує економічну ефективність функціонування підприємства. Видове поняття
«компетенція управлінського персоналу» виходить конкретизацією родового поняття через:
- уточнення рівня кваліфікації керівника, тобто необхідного обсягу знань, рівня розуміння
процесів, що відбуваються, а також рівня особистих умінь і навичок;
- уточнення функціоналу керівника, тобто шляхом визначення системи функцій, реалізація
яких забезпечує досягнення поставлених перед ним цілей в задані терміни;
- визначення і підтримка певного балансу (співвідношення) між функціоналом, кваліфікацію
та ресурси конкретного керівника.
На основі наведених міркуваннях, можна вважати компетенцію управлінського персоналу
ключовим фактором досягнення необхідної економічної ефективності підприємства в умовах
циклічних техніко-технологічних переозброєнь.
Основні складові компетенцій: функціонал і кваліфікація керівника в сукупності з наданими
повноваженнями щодо використання ресурсів підприємства є професійно значущими для
забезпечення економічної ефективності функціонування підприємства.
Під функціоналом керівника розуміється система функцій, яка володіє властивостями
цілеспрямованості і вимірності, що дозволяють в умовах мінливості внутрішнього і зовнішнього
середовища підприємства забезпечувати необхідну економічну ефективність виробництва в зоні його
відповідальності [5; 6].
Структура і характеристики функціоналу, а також вибір функцій, що входять в нього,
встановлюються з умови відповідності цільових показників підрозділу, очолюваного даними
керівником, показниками вищого підрозділу і підприємства в цілому. Реалізація функціоналу
керівником є ключовим засобом забезпечення необхідної динаміки підвищення ефективності і
безпеки виробництва в зоні його відповідальності і підприємства в цілому. Під кваліфікацією
персоналу взагалі, в тому числі управлінського персоналу, слід розуміти наявні у конкретного
суб'єкта можливості виконувати свої трудові функції, використовуючи раніше придбані знання,
розуміння, вміння і навички [4. С. 46-47].
При цьому знання і розуміння можна розглядати як теоретичну складову структури
кваліфікації, а вміння і навички - як прикладну. Таким чином, кваліфікація суб'єкта реалізує придбані
ним здатності сприймати все нове і переводити його в будь-які соціально і / або економічно значущі
результати. Ресурси, що надаються управлінцю для виконання його функцій з використанням наявної
кваліфікації, можуть бути чинником як стимулюючим розвиток підприємство, так і стримуючим його
зростання. Результативність використання ресурсів залежить від стратегій, яких дотримуються
власники праці й капіталу.
Найбільш ефективне їх використання має місце в разі досягнення балансу інтересів і
відповідальності власників праці та капіталу [7]. При цьому відбувається вертикальне і, що дуже
важливо, горизонтальне перерозподіл ресурсів, що приводить до спільних односпрямованим діям. В
результаті цього досягається їх найбільш ефективне використання - має місце синергетичний ефект.
Підводячи підсумок аналізу та конкретизації поняття «мережева компетенція управлінського
персоналу» в контексті інноваційного розвитку підприємства, яке реально виявляється в практично
безперервному техніко-технологічному переоснащенні, можна зробити наступні висновки:
- виробничі можливості керівника далеко не вичерпуються його кваліфікацією; існує ще ряд
характеристик, які сприяють якісному виконанню ним своїх функцій, однією з яких є компетенція;
- функціонал керівника, тобто система функцій, реалізація яких забезпечує досягнення в
задані терміни стоять перед ним цілей, повинен визначатися не взагалі, а виходячи з реальних цілей,
що стоять перед підприємством, і завдань, що виникають в зоні відповідальності конкретного
керівника;
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- ресурсні можливості, що надаються керівнику, повинні відповідати цілям і завданням, які
стоять перед ним, а також покладених на нього функцій і його кваліфікації.
Саме такий підхід до поняття «компетенція управлінського персоналу» дозволяє перетворити
компетенцію керівника в додатковий інструмент підвищення економічної ефективності підприємства
завдяки мобілізації горизонтальних зв'язків між окремими суб'єктами. Конкретизація поняття
«мережева компетенція управлінського персоналу», наведена у цій роботі, може бути використана в
якості теоретичної бази, на основі якої згодом будуть сформульовані нові способи збільшення
економічної ефективності виробничих підприємств.
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УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Долговая политика является важной частью экономической политики страны. Ведь внешний
долг влияет как на денежное обращение, производство, инвестиции, финансовый рынок, занятость,
так и другие социально-экономические процессы. Благодаря внешним заимствованиям можно
ослабить некоторые противоречия между величиной всех необходимых потребностей общества и
возможностями государства по их удовлетворению. Но с другой стороны, необоснованное
увеличение внешнего долга, неправильный выбор форм и инструментов финансирования дефицита
бюджета значительно дестабилизирует экономическое состояние страны. Ведь значительный рост
внешнего долга может крупно подорвать безопасность белорусской экономики [1].
Проанализируем внешний долг Республики Беларусь в период с 2013 года по 2015 год.
Итак, представим общий объѐм внешнего долга Республики Беларусь в виде рисунка 1.
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Рисунок 1 Общий объѐм внешнего долга в Республике Беларусь за 2013-2015 гг., млн.
долл. США. Источник: [2]
Как видно, величина валового внешнего долга в 2014 году, по сравнению с 2013 годом,
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увеличилась на 1,1%, или на 440,3 млн. долл. США. В 2015 году по сравнению с 2014 годом величина
валового внешнего долга сократилась на 1802,9 млн. долл., что в процентном выражении составило
4,5 пункта.
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Рисунок 2 Величина внешнего государственного долга за 2013-2015 гг, млрд. долл. США.
Источник:[3,4,5]
Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2014 года составил 12,4 млрд.
долларов США, увеличившись в 2013 году на 433,1 млн. долл. США, или на 3,6% (с учетом курсовых
разниц).
По состоянию на 1 января 2015 года внешний государственный долг составил 12,6 млрд.
долларов США, увеличившись с начала года на 139,34 млн. долл. США, или на 1,1% (с учетом
курсовых разниц).
По состоянию на 1 января 2016 года внешний государственный долг составил 12,4 млрд. долл.
США, уменьшившись с начала 2015 года на 133,9 млн. долларов США (с учетом курсовых разниц),
или на 1,1%.
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Рисунок 3 Привлечение и погашение внешних государственных займов в 2015 году. млн.
долл. США. Источник:[5]
Исходя из данных рисунка 3 можно отметить, что наибольшая доля привлеченных ресурсов
Республики Беларусь приходится на займы от Правительства и банков России – 1527 млн. долл.
США. Итого в 2015 году привлечены внешние государственные займы на сумму 2 172,9 млн.
долларов США. Погашение внешнего государственного долга с начала 2015 года составило 2 016,4
млн. долларов США.
В качестве эффективного функционирования механизма управления внешним долгом в
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Республике Беларусь необходимо осуществить следующие меры: взаимодействие долговой,
бюджетно-налоговой, денежно-кредитной политики государства; определение стратегического
представления о срочной валютной и долгосрочной структуре внешнего долга, которое позволит
рационально и эффективно распределить выплаты по долгу во времени и в пространстве, избегая
максимальных периодов выплат, приводящих к ослаблению системы государственных финансов, а
также использовать в качестве метода платежа активы, дорогие на текущий момент и дешевеющие в
перспективе; увеличение достоверности учета внешнего долга и сведение его в единую базу;
увеличение прозрачности долговой политики государства; введение процедур по страхованию рисков
на рынке внешних заимствований; назначение ответственных органов государственной власти,
обеспечивающих разработку, реализацию и совершенствование внешней долговой политики;
составление и корректировка соответствующей нормативно-правовой базы в меняющихся условиях
функционирования государства; подготовка соответствующих условий для развития внутреннего
финансового рынка.
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НА СЛУЖБІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ
Динаміка сучасного світу передбачає швидке реагування на зміни навколишнього
середовища, що робить інформацію не менш важливим ресурсом, ніж матеріальні, енергетичні,
трудові та фінансові ресурси. Інформація курсує всередині інформаційного контуру, пов‘язуючи між
собою керований процес і керуючу частину організації. Вона дозволяє підтримувати зворотній
зв‘язок між складовими системи управління та досягати мети управління. Кожне управлінське
рішення є результатом набору послідовних часткових рішень, дотримання порядку у виконанні яких
забезпечує наближення до мети управління. В центрі кожного рішення лежить інформація, яку
отримують, переробляють і передають далі.
Великі обсяги інформації, які обертаються всередині системи управління, потреба у швидкій
та циклічній обробці інформації, в обгрунтованому прийнятті управлінських рішень на основі аналізу
актуальної інформації обумовлюють використання в управлінні сучасних інформаційних систем.
Останні забезпечують високу якість управлінських рішень і, відповідно, сприяють економічному
зростанню.
Серед інформаційних систем, які допомагають керівникам у прийнятті управлінських рішень,
можна виділити корпоративні інформаційні системи. Їх відрізняють такі характеристики, як
багатоплатформність, робота в неоднорідному середовищі, можливість здійснювати розподілені
обчислення та цілісність. В основі цих систем лежить управлінська ідеологія, яка поєднує в собі
бізнес-стратегію підприємства та інформаційні технології.
Вибір інформаційної системи для конкретного підприємства здійснюється із врахуванням
розміру даного підприємства. Так, для малих підприємств достатньо буде використання локальних
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систем, які допомагають розв‘язати деякі задачі обліку на підприємстві. Перевагою даних
інформаційних систем є низька ціна, хоча вони й не повністю вирішують завдання у забезпеченні
керівництва інформацією для прийняття рішень. Для підприємств середнього масштабу звичайно
використовуються достатньо апробовані системи, які здатні забезпечити інформацією системи
управління середніх та великих підприємств. Прикладом таких систем є інформаційна система
«Галактика», яка поєднує в собі декілька контурів управління, що дозволяють автоматизувати
адміністративне та оперативне управління, бухгалтерський облік, управління виробництвом та
організацію інформаційного забезпечення. Щодо великих підприємств (корпорацій), то складність
управління ними викликала у свій час появу цілого класу інформаційних систем – великих
інтегрованих систем. Одними з перших таких систем були розроблені системи планування
матеріальних ресурсів (MRP), які дозволяли оптимізувати постачання комплектуючих матеріалів,
таким чином зменшуючи витрати на виробництво та підвищуючи його ефективність. Системи MRP
знайшли свій подальший розвиток у системах MRP II, суть яких полягає в ефективному управлінні
всіма видами виробничих ресурсів, коли прогнозування, планування та контроль виробництва
здійснюються по всьому циклу. Проте ці системи володіли низкою недоліків (зокрема, орієнтація
тільки на існуючі замовлення, слабка інтеграція з іншими системами), тому вони поступилися місцем
системам планування ресурсів підприємства (ERP). Останні створені на основі MRP II, проте їх
функціональні можливості розширені такими модулями, як прогнозування попиту, управління
проектами, управління витратами, управління складом продукції, ведення технологічної інформації,
управління кадрами, управління фінансовою діяльністю підприємства тощо. Таким чином, ERPсистема – це модифікована система MRP II, в якій надано можливість здійснювати управління вже
всіма ресурсами підприємства. Проте з часом і ці системи перестали в повній мірі задовольняти
вимоги сучасного ринку, адже вони були орієнтовані більше на внутрішню діяльність підприємства,
без підтримки тісного зв‘язку із замовниками. З метою підвищення конкурентоспроможності
підприємств були розроблені системи планування ресурсів підприємства, які синхронізовані зі
споживачами (CSRP). В системи щоденно подається інформація про вимоги (замовлення) покупців,
спрямовуючи таким чином виробництво у напрямку споживача, створюючи «цінні» з його точки зору
товари. Системи можна використовувати за умов недостачі різних видів ресурсів. Впровадження
CSRP-систем дало можливість корпораціям підвищувати якість товарів, надавати товарам більшої
«споживчої» якості та зменшувати виробничі витрати. Ще одним з різновидів сучасних інтегрованих
систем є APS-системи, які призначені для побудови розкладу роботи обладнання всієї корпорації.
Безперечно, нові вимоги ринку будуть диктувати появу нових видів інформаційних систем,
які
будуть
сприяти
ефективному
управлінню
корпораціями
та
підвишувати
їх
конкурентоспроможність.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Забезпечення ефективного розвитку економіки кожної країни відбувається завдяки
впровадженню інноваційних технологій в діяльність підприємств. В сучасних ринкових умовах існує
велика конкуренція між підприємствами різних сфер розвитку. Тому, кожне підприємство повинно
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впроваджувати найрізноманітніші методи та заходи, що й забезпечить його конкурентоспроможність
та вихід на провідні позиції на ринку.
На шляху впровадження інновацій виникає багато труднощів та проблем. Таким чином це
стає великою перешкодою для досягнення кращих результатів в економіці та покращення розвитку
підприємства. Тому ця тема є актуальною на сьогоднішній день, в час розробки та застосування
сучасних прогресивних відкриттів людства.
Метою даного дослідження є такі складові: проаналізувати роль інноваційної діяльності в
економічному розвитку країни, дослідити загальні витрати на їх застосування згідно з даними
Державної служби статистики України та визначити основні проблеми впровадження інноваційних
технологій на підприємства.
Розглядаючи інноваційні процеси на підприємстві, потрібно з‘ясувати саме питання інновації.
Взагалі, інновації на підприємстві – це впровадження нових ідей та застосування нових форм
організації в технології виробництва, тобто надання їм новизни, що забезпечить стрімкий та
ефективний його розвиток. Вони дозволяють збільшити ринки збуту товарів між конкурентами, а
також покращити попит на певний вид продукції. Впровадження новітніх підходів та методів складає
процес інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність у загальному розумінні – це системний вид
діяльності, спрямований на створення і реалізацію в суспільну практику інновацій [1]. Тобто,
обов‘язковим результатом упровадження інноваційного проекту має бути ефективність, виражена в
збільшенні доходів чи економії витрат [2]. Тому підприємство виділяє певну суму коштів на
інноваційні технології з метою збільшення доходів в майбутньому.
Розглянемо загальну суму витрат підприємств на інноваційну діяльність згідно з даними
Державної служби статистики України за 2013-2015 рр (рис. 1).
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Рис. 1 - Динаміка загальної суми витрат підприємств на інноваційну діяльність
Аналізуючи дані діаграми, можемо дослідити, що у 2013 році загальна сума витрат становить
9562,6 млн. грн., в 2014 – 7695,9 млн. грн., а в 2015 – 13813,7 млн. грн. Таким чином, у 2015 році
показник загальної суми витрат підприємств на інноваційну діяльність є найбільшим. Це пов‘язано зі
збільшенням кількості впроваджень новітніх технологій та зростанням вартості витрат на їх
впровадження. Також, за допомогою статистичних даних відмітимо, що питома вага підприємств, що
займалися інноваціями у 2013 становила 16,8%, а у 2014 – 16,1%. Але на початок 2016 року, кількість
підприємств, яка займалася інноваціями складає 17,3%, в зв‘язку з посиленням конкуренції серед
підприємств з сучасними інноваціями [3].
Завдяки застосуванню інноваційних нововведень, Україна може вийти на провідні позиції
серед інших країн світу. Тому для досягнення ефективних результатів потрібно подолати проблеми,
які постають перед підприємством. Зокрема, існуючою на сьогоднішній час проблемою постає
матеріальна та фінансова забезпеченість. Підприємство повинно мати розгалужену матеріальну базу
та сукупність фінансових ресурсів, наявних у виробництві. Адже фінансова стабільність і
забезпеченість підприємства дозволяє реалізовувати нові ідеї та модернізувати структуру його
діяльності.
На сьогодні багато підприємств України має невисокий фінансовий потенціал, що не дає
змогу вносити зміни та запроваджувати нові винаходи. Наступною проблемою є фактор попиту на
ринку. Адже впровадження інновацій повинно задовольняти та приносити користь не тільки
виробникам, а й споживачам. Тому перш ніж вносити зміни в технології, потрібно дослідити ринкову
кон‘юнктуру та проаналізувати попит споживачів. Інновації повинні мати тісний зв'язок із зовнішнім
середовищем. Також проблемою є невизначеність інновацій. Згідно з елементами менеджменту, вони
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повинні мати простий характер та відповідати чітко поставленій меті. Саме тоді вони будуть
ефективними та дієвими.
За результатами проведених досліджень можемо зробити висновок, що впровадження
інноваційних підходів в діяльність підприємств відіграють важливу та суттєву роль для подальшого
його розвитку. Інноваційна діяльність є важливою складовою менеджменту. Нововведення
здійснюються через основні елементи менеджменту, одними з яких є мотивація та контроль.
Працівники повинні бути мотивовані до внесення нових змін, а процес впровадження інновацій має
контролюватися органами управління для досягнення поставлених цілей. Тому виникаючі проблеми
впровадження інноваційних технологій повинні бути вирішені, оскільки результатом стане зростання
доходу на підприємствах, що в свою чергу призведе до розвитку економіки України.
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РЕЙДЕРСЬКІ ЗАГРОЗИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Забезпечення умов ефективного розвитку підприємства базується на безпеці його економічної
діяльності. Нестабільне економічне та суспільно-політичне середовище країни загострило проблеми
українських підприємств, що пов‘язані зі спадом виробництва, критичним станом закриття або
банкрутства. За цих умов управління безпекою підприємства має бути у постійній увазі менеджменту
з метою прийняття оптимальних управлінських рішень щодо розвитку або збереження
підприємницької діяльності. Безпека підприємства не означає його функціонування без загроз.
Різноманітні суб‘єктивні та об‘єктивні фактори можуть перешкоджати його функціонуванню,
розвитку, руйнувати структуру ззовні або зсередини. Для підприємницької діяльності вони не лише
неминучі, але змушують підприємство удосконалювати систему захисту власних інтересів від
зовнішнього або внутрішнього впливу, зокрема від рейдерських атак.
Рейдерство в сучасному розумінні – недружнє поглинання компаній і перерозподіл власності
й корпоративних прав. Слід відзначити, що об'єктом рейдерської атаки може стати будь-яке
підприємство, що володіє цінними активами, стійкою позицією на ринку, а також відзначається
високою рентабельністю та конкурентоспроможністю.
Водночас, окремі підприємства, допускаючи ряд помилок під час стратегічного планування, а
також оперативного управління фінансово-господарською діяльністю самі наражають себе на
небезпеку недружнього поглинання. Адже чим менше зусиль рейдеру необхідно докласти для
організації недружнього поглинання, тим вищою буде прогнозована рентабельність рейдерської
атаки, і тим більш привабливішими стануть активи підприємства для рейдера [1].
За цих умов на підприємствах гостро постає питання захисту внутрішньої інформації, яка
стосується впровадження новітніх технологій, зниження витрат, виробництва конкурентоспроможної
продукції та інших конкурентних переваг, одним словом – інтелектуальної власності, від
конкурентів. Саме тому, забезпечення економічної безпеки підприємства спочатку прирівнювалося
до захисту його інформації [2]. Разом з тим превалювала думка, що захист інформації визначається
рівнем безпеки «самої слабої ланки» – персоналу підприємства. Так, на початку 90-тих років на
підприємствах була впроваджена дворівнева система захисту інформації. Перший рівень
забезпечувався збереженням комерційної таємниці службою безпеки підприємства. Другий рівень –
створенням колективних настанов за допомогою засобів організаційної культури щодо формування
атмосфери «пильності та відповідальності». Таке ставлення до захисту економічної безпеки як до
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збереження його інформації та комерційної таємниці є досить вузьким та однобоким, адже існує ще
низка внутрішніх та зовнішніх факторів задіяних у її забезпеченні.
В контексті забезпечення інформаційної безпеки та мінімізації витоку інформації, необхідної
для реалізації рейдерського захоплення варто здійснювати аналіз власної вихідної інформації на
предмет виявлення інформації яка не підлягає розголошенню; здійснювати посилення захисту
інформації від несанкціонованого доступу; забезпечувати збирання інформації про потенційних
ініціаторів промислового шпіонажу та проведення необхідних запобіжних дій з метою припинення
таких спроб створення бази «небажаних» контрагентів; збирання різних видів необхідної інформації,
що здійснюється через офіційні контакти з різноманітними джерелами відкритої інформації,
неофіційні контакти з носіями закритої інформації, а також її розробка та систематизація за
допомогою спеціальних технічних засобів; перевірка податкових та інших платіжних документів
щодо їх достовірності; пошук інформації про партнерів, споживачів, конкурентів із надійних джерел;
підготовка та проведення акцій, що покращують імідж підприємства та його ділову репутацію;
технічний захист приміщень, транспорту, кореспонденції, переговорів, різної документації від
несанкціонованого доступу зацікавлених юридичних і фізичних осіб до закритої інформації;
перевірка зв‘язків з діловими партнерами; формування сприятливого іміджу підприємства; протидія
спробам завдання шкоди репутації через поширення неправдивої інформації [3].
Зважаючи на сучасні процеси трансформації економічної політики в Україні, державна
політика щодо протидії рейдерству має базуватися на європейському досвіді протидії цьому явищу та
чітко визначити функції відповідних органів державної влади у сфері управління безпекою
національних підприємств.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ «ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ» У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
Актуальною проблемою сучасної науки про «паблік рілейшнз» є необхідність обґрунтування
важливості усвідомлення зв‘язків з громадськістю як стратегічної функції управління, завданням якої
є оптимізація комунікативних процесів, прийняття соціально значущих управлінських рішень,
встановлення конструктивних зв‘язків між організацією та її внутрішнім і зовнішнім середовищем,
проведення оцінки громадської думки щодо діяльності організації. Огляд та аналіз сутності поняття
«паблік рілейшнз» є важливою складовою при формуванні корпоративної стратегії та комунікативної
політики підприємства.
Висвітленню питань визначеної проблематики присвячені праці багатьох зарубіжних та
вітчизняних вчених, зокрема: С. Блека, Х. В. Чайлдса, І. В. Альошиної, Е. Ф. Макаревича та ін.
Метою дослідження є узагальнення підходів щодо розуміння поняття «паблік рілейшнз»
провідними науковцями та формування уявлень про дане поняття, як про функцію менеджменту.
«Паблік рілейшнз», як термін з‘явився у кінці 80-х рр. ХХ ст. і активно ввійшов у
повсякденну вітчизняну практику і науковий обіг поряд з іншими новими термінами: іміджмейкер,
менеджмент, маркетинг, веб-дизайн тощо, які відображають нові відносини у сфері економіки,
бізнесу виробництва, масової інформації, культури та освіти. На сьогодні існує більше 500 визначень
поняття «паблік рілейшнз», розглянемо детальніше найвідоміші з них, які пердставлені у табл. 1.
Як бачимо, існує безліч визначень поняття «паблік рілейшнз». Основним чином вони
зосереджені на таких напрямках діяльності: формування сприятливої громадської думки та
встановлення взаємовигідних зв‘язків між організацією та громадськістю.
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Таблиця 1
Визначення сутності поняття «паблік рілейшнз»
Автор
Визначення
Сем Блек
Мистецтво і наука досягнення гармонії за допомогою
взаєморозуміння, що базується на достовірній інформації [1].
Харвуд Л. Чайлдс
Мистецтво доводити до потрібної кондиції відносини людини до
тих чи інших явищ і формуванні тісних та вигідних взаємовідносин
[2].
C. Катліп, А. Сентер, Функція управління, яка сприяє налагодженню або підтримці
Г. Брум
взаємовигідних зв'язків між організацією і громадськістю, від якої
залежить її успіх або невдача [3].
Е. Ф. Макаревич
Найважливіша частина управління суспільством і будь-якою
організацією, принцип управлінської діяльності [4].
І. В. Альошина
Функція менеджменту, яка оцінює відносини громадськості,
ідентифікує політику і дії індивідуума або організації з
суспільними інтересами та реалізує програму дій для отримання
суспільного розуміння й схвалення [5].
Слід зазначити, що «паблік рілейшнз» так чи інакше включає інформаційну діяльність,
здійснення якої тісно пов‘язане з управлінням. Виходячи з наведених тверджень, можна
констатувати, що «паблік рілейшнз» виступає самостійною функцією управління, яка полягає у
розповсюдженні готової інформації зацікавленою стороною за допомогою засобів комунікації з
метою цілеспрямованого формування бажаної громадської думки і як результат – досягнення
поставлених цілей організації.
В наведеному вище визначенні йдеться, перш за все, про створення в масовій свідомості
сприятливого ставлення до організації та формування її позитивного іміджу в очах суб‘єктів, з якими
вона взаємодіє. Тому в сучасних умовах змін соціального, політичного та культурного життя країни
дедалі гостріше постає потреба ведення активного діалогу з громадськістю, використовуючи новітні
технології.
Нині одним з найпопулярніших способів побудови відносин з громадськістю є соціальні
мережі, які дозволяють досить швидко реагувати на зміни комунікаційного інтернет-середовища.
Соціальні мережі можна використовувати у двох напрямках: першим є дослідження потреб
споживачів, другим – проведення моніторингу, тобто вивчення образу сприйняття публікою політики
організації.
Таким чином, проаналізувавши праці, присвячені «паблік рілейшнз», можна констатувати, що
дана категорія є однією з функцій управління, яка передбачає розробку та реалізацію дій,
спрямованих на створення взаємовигідних зв‘язків з громадськістю, які ведуть до підвищення рівня
ефективності діяльності організації та надають їй конкурентні переваги на ринку. Слід зазначити, що
«паблік рілейшнз», проникнув майже у всі сфери сучасного суспільного життя, а його роль та
значимість суттєво підвищилася з появою та розвитком новітніх технологій.
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ НА ПАТ «КРЕДМАШ»
В УМОВАХ СТРІМКОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В сучасних економічних умовах розвитку одним з найбільш важливих питань діяльності будьякого машинобудівного підприємства є підвищення ефективності роботи з персоналом в умовах
розвитку інформаційних систем управління зовнішньоекономічною діяльністю. Запровадження
сучасних інформаційних систем управління людськими ресурсами підприємства, які зорієнтовані на
розподілену обробку даних, створення обчислювальних мереж, експертних систем, системи
підтримки прийняття рішень, автоматизованих робочих місць планово-управлінського персоналу
забезпечує постійне удосконалення методів роботи з персоналом та стратегічне управління ним. З
початком трансформаційних процесів в економіці інформаційні системи машинобудівних
підприємств стають все більш затребуваними та характеризуються великим вибором програмних
продуктів різної спрямованості, що підтверджується багатьма дослідниками теорії та практики
використання інформаційного забезпечення в управлінській діяльності машинобудівних підприємств,
серед яких вагоме місце займають: Бондар В.П., Богач А.Г., Кундеус О.М., Лисак В.М., Лямова Г.В,
Матвєєв В.В, Новак В.О., Сафонова Н.Б., Симоненко Ю.Г., Фадєєва І.Г. та ін.
Інформаційне забезпечення системи управління персоналом являє собою сукупність
інформації, що циркулює в системі управління персоналом при її функціонуванні. Розглядаючи
процес управління персоналом необхідно враховувати два інформаційних потоки, які безпосередньо
пов‘язані з управлінням: потік прямий — від служби управління персоналом до інших підрозділів і
потік зворотний як важливий елемент ефективного двостороннього спілкування. Автоматизована
система управління персоналом на ПАТ «Кредмаш» складається з трьох контурів управління: HRadministration, HR-management, HR-processmanagement, призначених для аналізу і моделювання
кадрових процесів. Інформаційне забезпечення служби управління персоналом умовно можна
поділити на зовнішнє (система класифікації та кодування інформації; система управлінської
документації; система організації, зберігання, внесення змін в документацію) і внутрішнє (містить
масиви даних, що формують інформаційну базу системи на машинних носіях). Менеджер з персоналу
машинобудівного підприємства може отримувати доступ до сучасної бази даних для складання
бюджету компенсацій і виплат; працівник, що займається розподілом пільг, може входити в базу
даних для отримання відповідної інформації про пільги; а координатор питань заробітної плати може
користуватись цією базою даних для створення відомостей про оплату праці службовців.
Конкуренція примушує машинобудівні підприємства розвивати функціональність, інтегрувати свої
продукти з продуктами інших постачальників і суміжними продуктами, розвивати партнерські
мережі. Одними з найважливіших аспектів, що стосуються розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій, є експлуатація інформаційних ресурсів, створення розвиненої системи інформаційної
підтримки діяльності органів влади та місцевого самоуправління, створення єдиної системи
нормативно-правових баз даних у складі інформаційно-правового простору держави тощо [1].
До розробки інформаційного забезпечення служби управління персоналом на сучасних
машинобудівних підприємствах ставиться ряд вимог: раціональна інтеграція обробки інформації при
мінімальному дублюванні інформації в інформаційній базі, скорочення числа форм документів;
можливість машинної обробки інформації; необхідна надмірність інформаційного забезпечення, що
дозволяє користувачам різного рівня одержувати інформацію з різним ступенем деталізації. Серед
основних завдань, що дозволяють вирішувати інформаційне забезпечення в процесі діяльності
машинобудівних підприємств, виокремлюють такі: організація процедур аналізу та обробки
інформації з урахуванням характеру зв‘язків між об‘єктами, забезпечення ефективного використання
інформації в контурі управління діяльністю об‘єкта автоматизації на основі уніфікованої системи
документації, створення адекватної інформаційної системи, що моделює стан керованого об‘єкта та
його поведінку у різних ситуаціях тощо. Ефективне використання можливостей сучасних
інформаційних технологій неможливе без належного рівня кваліфікації керівного складу, саме тому
підготовка співробітників-користувачів інформаційних підсистем повинна забезпечити рівень їх
класифікації, достатній для виконання ними всіх операцій, необхідних для інформаційної підтримки
своєї професійної діяльності, обізнаності із основними правилами поводження з комп‘ютерним та
комунікаційним обладнанням, виконання вимог щодо захисту інформації та вимог техніки безпеки.
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Результатами застосування та вдосконалення інформаційних технологій в управлінні
персоналом на ПАТ «Кредмаш» мають стати наступні: підвищення ефективності управління
підприємством в цілому за рахунок раціонального використання персоналу; використання в процесі
прийняття рішень актуальної і достовірної інформації; підвищення продуктивності праці за рахунок
прискорення кадрового документообігу; активізація аналітичної діяльності; автоматизована
підготовка всіх форм звітності (пенсійний фонд, податкова інспекція, статистичні органи);
раціоналізація процесів кадрового діловодства; загальне підвищення культури роботи з
співробітниками підприємства.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ
Проблема ефективного забезпечення населення України лікарськими засобами породжує цілу
низку проблем, які органічно пов‘язані між собою. Це, насамперед, питання соціального характеру:
медичне страхування, ціноутворення, організація рецептурного та безрецептурного відпуску
лікарських препаратів.
Характерною особливістю сучасного українського фармацевтичного ринку є завезення
значної кількості медикаментів імпортного виробництва без певної системи урахування можливості
забезпечення потреб населення та лікувально-профілактичних закладів. Сьогодні в Україні
зареєстровано близько 5000 лікарських препаратів, у тому числі 1150 вітчизняного виробництва.
Насичення ринку відбувається переважно не шляхом пропозиції нових оригінальних препаратів, а за
рахунок уже відомих засобів, які приховані за різними фірмовими назвами і нерідко вже
виготовляються вітчизняною фармацевтичною промисловістю. Мають місце випадки, коли фактично
один і той самий препарат реєструється і постачається під різними торговельними назвами.
Наприклад, є 32 синоніми аспірину, 20 – анальгіну, 38 – парацетамолу.
Успішний розвиток фармацевтичної галузі визначається якістю обслуговування населення та
гнучкою ціновою політикою. Для вирішення таких питань, як визначення співвідношення потреби в
лікарських препаратах, необхідні автоматизація та комп‘ютеризація діяльності всіх фармацевтичних
підприємств, а також поєднання за допомогою локальних мереж в єдину систему комп‘ютеризованих
робочих місць фахівців усередині кожного підприємства. Це дозволить підвищити рівень
професіоналізму працівників фармації, а галузі вийти на новий сучасний рівень розвитку. Основними
завданнями створення більш широкого інформаційного поля є:
‒ створення єдиної універсальної інформаційно-довідкової системи та інформаційного банку
даних в Україні, які могли б об‘єднати всіх, хто працює у фармацевтичній галузі. Ця система повинна
мати мінімум два розділи: довідково-інформаційний та інформаційно-аналітичний;
‒ створення та обслуговування комп‘ютерних комплексних систем і мереж, а також надання
навчально-консультаційних, експертних і маркетингових послуг.
Сьогодні Україна має статус спостерігача в Європейській фармакопейній комісії, що дозволяє
відповідним вітчизняним структурам вирішувати питання гармонізації своєї нормативно-технічної
бази в галузі стандартизації лікарських засобів з вимогами ЄС.
Система забезпечення якості стерильних антибіотиків для приготування розчинів для ін‘єкцій
у флаконах на Фармацевтичній фірмі «Дарниця» визнана відповідною вимогам Належної виробничої
практики ЄС.
Свідченням постійної роботи підприємства АТ «Фармак» в цьому напрямку стала
сертифікація дільниці гормональних препаратів – таблеток L-тироксину® на відповідність вимогам
вітчизняного, гармонізованого з європейським, стандарту GMP.
Пріоритети Фармацевтичної компанії «Здоров‘я» – висока якість і безпека продукції, а також
охорона навколишнього середовища. Першим етапом рішення цих задач на підприємстві було
створення і впровадження Системи управління підприємством на базі вимог міжнародних стандартів
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004.
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Ще одне важливе питання, яке належить вирішити НАК України. це питання регулярного
надходження інформації, пов‘язаної з контролем якості лікарських препаратів і нормативно-технічної
документації, до контрольно-аналітичних лабораторій, НДІ, ВНЗ.
Поряд з розвитком і удосконаленням системи контролю якості лікарських засобів
пріоритетним стратегічним завданням фармацевтичної галузі слід вважати забезпечення якості, чому
повинно сприяти впровадження системи GMP на вітчизняних підприємствах і що врешті-решт
допоможе встановити розумний баланс між вибірковим і серійним контролем.
Спеціалісти фармацевтичного профілю, маючи глибокі знання в галузі методів контролю
біологічно активних речовин, можуть зробити внесок у розвиток системи контролю харчових
продуктів, особливо беручи до відома всезростаючу кількість харчових і біологічно активних добавок
і продуктів харчування спеціального призначення, які часто вживаються з лікувальною метою.
Медичне страхування, є одним із найважливіших інститутів соціального захисту населення.
Сьогодні, разом з бюджетною охороною здоров‘я, в Україні зароджується добровільне приватне
медичне страхування двох видів: безперервне та на випадок хвороби, яким займаються десятки
страхових компаній, медичних закладів і фармацевтичних фірм. Проте, обсяг їх діяльності з
медичного страхування незначний, і тому суттєвого впливу на рівень медичної та лікарської
допомоги вони практично не мають.
В Україні існує ряд економічних, правових і соціальних факторів, які гальмують розвиток
медичного страхування: населення не має позитивного досвіду взаємовідносин зі страховими
компаніями, що сприймаються як ненадійні партнери, тому необхідне напрацювання соціальнопозитивного іміджу медичного страхування. Соціальна невизначеність статусу і перспектив
медичного страхування, податкове законодавство зводить нанівець страхову зацікавленість
роботодавця у впровадженні даного виду страхування, тому що внески здійснюються за рахунок
прибутку. Добровільне медичне страхування за рахунок коштів громадян дуже обмежене низьким
рівнем реальних прибутків населення. А для загального обов‘язкового медичного страхування в
Україні ще не створені необхідні економіко-правові умови.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Процес розвитку суспільства відкриває для його членів раніше недоступні можливості, але
також висуває до них і нові вимоги. Збільшення громадських вимог до економічної діяльності в
першу чергу реалізувалося в поширенні концепції корпоративної соціальної відповідальності, яка вже
кілька десятків років займає центральне місце в дискусіях про відносини бізнесу і суспільства.
Згідно Business for Social Responsibility [3] політика корпоративної соціальної
відповідальності є взаємопов'язаний набір політик, практики і програм, які інтегровані в процес
бізнесу, ланцюжки поставок, процедури прийняття рішень на всіх рівнях управління компанією і
включають відповідальність за поточну і минулу діяльність і майбутній вплив діяльності фірми на
зовнішнє середовище.
В даний час в українському діловому співтоваристві вже накопичений позитивний
корпоративний досвід в області впровадження принципів соціальної відповідальності. Зокрема,
провідні українські компанії практично реалізують принципи соціального партнерства в своїй
діяльності [2]. Одночасно в українських компаніях поширюється міжнародна практика
корпоративного управління. Тенденція до прийняття і реалізації основних положень концепції
соціальної відповідальності проявляється все більш виразно. Однак процес поширення соціально
відповідальної поведінки в реальній практиці господарювання зазнає впливу як позитивних, так і
негативних факторів.
Аргументи на користь впровадження соціально відповідальної поведінки можна поділити на
дві групи (рис. 1). По-перше, підприємці очікують отримання певних вигод або переваг, які
формують активну мотивацію, тобто сприяють певних змін в діяльності підприємств. Разом з тим
велике значення відіграють доводи, що говорять про те, що соціальні заходи виступають ключовим
елементом управління ризиками. Ці аргументи формують реактивну мотивацію, тобто соціальне
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відповідальної поведінки розглядається як засіб збереження досягнутої стабільності [1]. Отже, існує
набір стимулів і ризиків, які впливають на прийняття рішення про соціально відповідальну поведінку
підприємства. Що стосується реальної бізнес-практики українських компаній, то всі вищевказані
мотиваційні чинники беруться до уваги власниками і керівництвом, однак першочергове вплив на
розвиток соціальної відповідальності підприємства надає ресурсна база регіону. Ключові галузі, які
вимагають пріоритетних зусиль з боку українського ділового співтовариства в області застосування
соціальної відповідальності, є наступні: розробка та поширення методик, що дозволяють на практиці
впроваджувати і реалізовувати управління соціальною відповідальністю компанії для забезпечення
взаємних переваг бізнесу і суспільства; реалізація ефективної системи комунікації та просування
соціальної ролі компаній; розробка критеріїв і процедур об'єктивного визнання соціальної ролі
бізнесу з боку громадських груп і держави.

Аргументи на підтримку корпоративної соціальної відповідальності
Отримання вигод (активна мотивація)

Уникнення ризиків (реактивна мотивація)

1. Формування сприятливих умов для
функціонування бізнесу в
майбутньому.
2. Відповідність очікуванням і
настроям суспільства.
3. Побудова привабливого іміджу
компанії.
4. Поліпшення економічних результатів
діяльності в довгостроковій
перспективі.
5. Залучення нових інвестицій
6. Залучення кваліфікованого
персоналу.

1. Уникнення судових розглядів,
причиною яких когут бать позови від
споживачів і працівників.
2. Збереження хорошої репутації.
3. Збереження партнерства з
компаніями, які працюють за
принципами соціальної
відповідальності та вимагають цього ж
від партнерів.
4. Уникнення ситуації, коли
підприємство виступає об'єктом
регуляторного контролю з боку
держави.

Рис.1 Аргументи на підтримку корпоративної соціальної відповідальності
Таким чином, бізнес і суспільство все частіше розглядаються як елементи єдиної системи, за
межами якої їх ефективне існування неможливо. Соціальна відповідальність все тісніше пов'язується
з корпоративною стратегією, а успіхи соціальних ініціатив стають передумовою майбутніх
економічних досягнень. Конкуренція виходить на світову арену, і підприємства, які концентруються
лише на внутрішній діяльності, будуть не в змозі витримати посилення конкурентної боротьби.
Успіху зможуть досягти лише ті компанії, які трансформуються в організаційні структури, здатні
діяти відповідально по відношенню до суспільства і навколишнього середовища.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Для України розвиток аграрного сектору є особливо актуальним, адже саме він є однією із
стратегічних складових економіки держави: в агропромисловому секторі та споріднених із ним
галузях формується до 20% ВВП. Тому стабілізація в найкоротші терміни й розвиток саме аграрного
сектору економіки крайні – один із головних чинників вітчизняної економіки в умовах світової
фінансової кризи. На думку фахівців, АПК – найперспективніший сектор в економіці України.
Зростання конкуренції на агропромисловому ринку зумовило підвищення ролі сфери маркетингового
аналізу у формуванні витрат на виробництво і реалізацію сільськогосподарської продукції.
Метою даної роботи є маркетингові дослідження на основі імітаційної моделі для
дослідження виробничої та фінансової діяльності агропідприємств.
Найбільш повна схема планування маркетингових досліджень на підприємстві повинна
враховувати всі напрямки діяльності підприємств. Алгоритм маркетингових досліджень може мати
наступні кроки: визначення проблеми → маркетингові дослідження → дослідження ринку → аналіз
кон‘юнктури ринку → дослідження зовнішніх ринків → імітаційне моделювання → формування
маркетингової інформаційної системи → прийняття управлінських рішень по проблемі.
Представлений алгоритм включає в себе можливі альтернативні підходи для аналізу різних
суб‘єктів ринку. При конкретному дослідженні деякі етапи дослідження можуть бути опущені в
залежності від обсягу і значущості розв‘язуваної проблеми. Але більшість процесів і явищ у
конкурентному середовищі не піддаються безпосередньому виміру і отримати їх кількісні або
порядкові оцінки можна тільки методами експертної діагностики, кінцевою метою якої є можливість
експертного прогнозу в різних цілях моделювання.
Інформаційні технології імітаційного моделювання сьогодні дуже розвинені. Практично усі
сучасні ІТ-системи містять вбудовані модулі імітаційного моделювання. Для прийняття найбільш
ефективного управлінського рішення, використовують типові імітаційні моделі:
– модель повністю вбудована в виробничий та інші бізнес-процеси, запускається автоматично
при виконанні відповідних операцій;
– модель оформлена у вигляді утиліти, регулярно запускається вручну при прийнятті
оперативних рішень;
– модель створюється для оцінки та порівняння варіантів передбачуваних змін (модернізація)
або для вироблення оптимальної маркетингової стратегії. У цих випадках модель використовується в
складі так званої системи підтримки рішень.
Блок «Вирощування овочів» включає в себе такі процеси як планування посіву таких овочів
як: цибуля, капуста білокачанна, пекінська капуста, буряк, морква, картопля, помідори. У даному
блоці враховується відсоток втрати овочів під час росту, і всі витрати, необхідні для вирощування.
Для кожного виду овочів проводиться моделювання з урахуванням часу посіву та обсягу планованого
посіву, тривалості часу росту, можливих втратах при зростанні і в результаті отриманого обсягу
овочів. У блоці «Вирощування овочів» вирішується основне завдання агропідприємства – розрахунок
необхідної кількості коштів для проведення посівної кампанії. Це можливо за рахунок того, що по
кожному овочу планується план посіву і витрати.
Блок «Техніка» включає в себе всю техніку, яка потрібна для роботи над овочами. У даному
блоці враховується завантаженість техніки, продуктивність і ціна (рис. 1).
Наступний блок «Фінанси» підраховуються доходи підприємства від продажу кожного виду
продукції, підприємства необхідні для ведення господарської діяльності підприємства та прибуток
підприємства.
Використовуючи маркетинговий аналіз на основі імітаційної моделі, підприємство може
вирішувати певні завдання на кожному конкретному ринку з найвищою ефективністю.
Маркетинг у поєднанні із провідними технологіями імітаційного моделювання стає
своєрідним типом управління, фундаментом довгострокового й оперативного планування
виробничої, науково-технічної, технологічної, інвестиційної, збутової і фінансової діяльності
підприємства.
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Рис. 1. Блок «Техніка» на основі імітаційної моделі для агропідприємства
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Стабільна і безпечна робота залізничного транспорту в значній мірі залежить від рівня
технічного стану та ефективного використання рухомого складу, своєчасного й якісного ремонту та
обслуговування технічних засобів, безперебійного функціонування локомотивного і вагонного
господарств, електропостачання. Оптимізація роботи всіх цих важливих служб, їх взаємозв'язків між
собою, підвищення віддачі від наявної технічної бази повинно бути реалізовано шляхом
впровадження спеціалізованого програмного забезпечення. Тільки за рахунок автоматизації збору
інформації, формування наочних звітних форм, «прозорості» системи на всіх рівнях можна домогтися
практичних результатів. Основні напрямки в розвитку інформаційних технологій у локомотивному
господарстві зображені на рис. 1.
З липні 2012 року на Укрзалізниці працює Єдиний Центр обробки даних. Платформою для
реалізації проекту стала розробка та підключення Єдиної автоматизованої системи керування
вантажними перевезеннями Укрзалізниці (скорочено АСУ ВП УЗ-Є), яка об'єднала в собі електронні
бази даних по всіх шести залізницях України. Експерти в галузі створення інформаційних
управлінських систем підкреслюють, що без створення такого єдиного інформаційного фундаменту
перехід на нову якість здійснення перевезень, нові технології роботи, прийняття оперативних
управлінських рішень, середньострокове і довгострокове планування всіх ресурсів залізничного
транспорту неможливо здійснити.
З метою покращення діяльності локомотивного депо Кременчук проведена робота з
впровадження системи АСУ.
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Рис. 1. Основні напрямки в розвитку інформаційних технологій у локомотивному
господарстві
На першому етапі пропонується локомотиви, на яких встановлені механічні швидкостеміри,
обладнати електронними швидкостемірами КПД-ЗВ. Досвід експлуатації цього приладу показав
істотне підвищення надійності та зручності обслуговування в порівнянні з механічними моделями.
Це дає можливість оперативно застосовувати режими гальмування і тяги при управлінні потягом на
шляху з будь-якою складністю профілю, контролювати зрушування з місця без створення небезпеки
розриву складу, оперативно перевіряти ефективність гальм. Одночасно ведеться реєстрація витрат
електроенергії.
Наступним кроком нововведень в локомотивному депо є впровадження автоматизованих
робочих місць (АРМ) на базі персональних комп‘ютерів працівників локомотивних бригад. Вони
охоплюють сферу діяльності таких посад, як нарядник, черговий, машиніст-інструктор, інші
керівники всіх рівнів.
Одним з ключових є впровадження АРМ нарядника локомотивних бригад, що значною мірою
забезпечить безпеку роботи за рахунок недопущення в поїздку машиністів і помічників з порушенням
режиму праці та відпочинку, психологічною несумісністю, відсутністю обкатки та іншого. Перехід на
електронну книгу нарядів дозволить істотно підвищити безпеку руху потягу. Відмова від книги
нарядів успішно реалізована в електровозному депо Харків – «Жовтень» Південної залізниці.
Автоматизація основних функцій нарядника вирішить відразу кілька завдань: виключається
можливість випадкових помилок нарядника при формуванні локомотивних бригад і постановці їх у
наряд; оптимізується робота з персоналом та локомотивними бригадами (програма пропонує
користувачеві кращі варіанти, залишаючи за ним право вибору); всі розрахункові операції
виконуються в автоматичному режимі, швидко і точно; вся необхідна звітність формується в
зручному для користувача вигляді.
Програма являє собою набір інтерактивних таблиць, що відображають в режимі реального
часу поточну ситуацію стану персоналу локомотивних бригад, розкладів поїздів і явок, журналу явок.
На підставі шаблону вихідних днів програма автоматично формує індивідуальні графіки вихідних
днів для всіх працівників.
Отже, сьогодні впровадження та використання інформаційних технологій має багато переваг,
а також є невід‘ємною умовою операційної, ефективної, якісної, з меншою затратою сил та коштів
роботи фахівців підприємств залізничного транспорту.

299

УДК 332.23
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ:
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Инновационное развитие является важной задачей нашего общества, формирования в стране
современной высокотехнологичной структуры экономики. Модернизация на основе инновационного
развития стала основной целью формирования государственной политики в области научнотехнологического обновления нашего общества. Сложность и динамичность инновационных
процессов обусловливает необходимость применения системного подхода при проектировании
инновационной инфраструктуры. Данный методологический способ позволяет определить и изучить
различные процессы как систем, в их совокупности и взаимодействии.
Термин «система» появился в глубокой древности. Долгое время, несмотря на широкое
употребление, данное понятие оставалось категорией теоретически неразработанной. Система с в
переводе с греческого языка означает соединение, т.е. целое, составленное их частей. В литературе
имеются разные определения понятия системы. Л. Берталанфи [1] один из основателей общей
теории систем дал довольно краткое определение: «Система есть комплекс взаимодействующих
элементов». Из этого вытекают два основных признака системы:
1 система состоит из частей (элементов);
2 части (элементы) представляют не случайную совокупность, а неким образом взаимодействуют
между собой, т.е. между ними существует взаимосвязь.
Вайнерман М.И. учитывая указанные 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].
Характеризуя систему, необходимо учитывать какую роль играют состав элементов,
структура и функции. 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 в совокупности образуют
систему[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 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 подход имеет два метода: 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 методы системного подхода тесно связаны и взаимнодополняют
друг друга.
Системный подход применяется по отношению к естественным системам (объектам) и
искусственным. Искусственная или конструктивная система имеет четыре фундаментальных
признака: функциональность, целостность (структуру), организацию, системное качество. Первый
шаг системного анализа - представление изучаемого объекта в виде системы. Для этого необходимо
выявить и определить следующие понятия:
1 надсистему, в которую входит объект;
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главную полезную функцию объекта;
перечень подсистем объекта;
структуру системы.
Применим системную методологию к проектированию инновационной инфраструктуры.
Дословно термин «инфраструктура» (от лат. «infra» – ниже, под и structura – строение,
расположение) переводится как основание, фундамент. Этимологически «инфраструктура»
обозначает объекты, находящиеся на более низком иерархическом уровне по отношению к
высшей функциональной системе, к которой они относятся. Таким образом, надсистемой, в
которую входит инновационная инфраструктура, является национальная инновационная система.
На государственном уровне инфраструктура инновационной системы определена как
«совокупность субъектов инновационной инфраструктуры, осуществляющих материальнотехническое, финансовое,
организационно-методическое, информационное, консультационное
обеспечение инновационной деятельности»[4]. Важная роль отводится потребностям, которые
должна удовлетворить инновационная инфраструктура. На базе этих потребностей, складывается
совокупность функций, для выполнения которых создаются подсистемы объекта.
Системный подход при исследовании процессов проектирования инновационной
инфраструктуры заключается в рассмотрении ее взаимосвязанных элементов как системы,
выполняющей в единстве совокупность определенных функций.
Устойчивость экономического механизма можно представить как непрерывную линию
развития, которая представляет собой совокупность нескольких 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 включает в себя следующие подсистемы: 1) производственнотехнологическую; 2) информационную; 3) организационно-управленческую; 4) финансовоэкономическую; 5) сбытовую; 6) научно-образовательную (кадровую); 7) сервисную; 8) экспертизы
инновационных программ; 9) сертификации; 10) страхования; 11) сетевого взаимодействия; 12)
нормативно-правовую; 13) социальную; 14) интеллектуальную и другие, направленные на поддержку
осуществления инновационной деятельности, помогающие
новым
идеям
воплотиться в
практическую реализацию и найти своего потребителя.
При проектировании инновационного процесса следует учитывать взаимодействие между
элементами подсистем, которое 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 слабые места и перенастраивать некоторые свойства инновационной
инфраструктуры, дополнять недостающими
элементами для обеспечения наилучшего
функционирования. Следовательно, на базе системного подхода появляется реальная возможность
проектировать, обосновывать и эффективно применять научные методы управления инновационной
деятельностью.
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ВАЛОВЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Согласно Бюджетному кодексу внешний государственный долг страны определяется как
общая сумма основного долга Республики Беларусь по внешним государственным займам на
определенный момент времени [1].
Валовой внешний долг Республики Беларусь на любой данный момент времени представляет
собой невыплаченную сумму фактических текущих и необусловленных обязательств, которая
требует выплаты основного долга и/или процентов дебитором в некоторый будущий период времени,
и которая представляет собой обязательства резидентов Республики Беларусь перед нерезидентами
[2].
Показатель валового внешнего долга Республики Беларусь содержит обязательства перед
нерезидентами, классифицированные по институциональным секторам, срокам погашения и по
типам долговых инструментов.
Валовой внешний долг представлен по следующим секторам экономики: центрального банка;
депозитных организаций, за исключением центрального банка; сектора государственного
управления; а также других секторов в составе других финансовых организаций и нефинансовых
предприятий, домашних хозяйств и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние
хозяйства. ()
На протяжении последних трех лет (с 2013 по 2014 гг.) ВВП и ВВД то периодически то
возрастал, то убывал: в 2013 и 2014 гг. наблюдается небольшое увеличение ВВП и ВВД, в 2015 г. –
большое снижение ВВП и маленькое уменьшение ВВД (Таблица 1).
Таблица 1 - Динамика ВВП и ВВД Республики Беларусь за 2013-2015 гг. (млн. долл. США).
Год
2013
2014
2015
Показатель
72,8
75,8
54,9
ВВП (млрд. $)
39,1
40,1
38,3
ВВД (млрд. $)
54,8 %
52,8 %
69,7 %
% ВВД/ВВП
Источник: [3, c.167], [4].
Валовой внешний долг Республики Беларусь на 1 января 2014 г. сложился в размере 39,1
млрд. долларов (54,8 % годового ВВП) и за 2013 год увеличился на 5,4 млрд. долларов, или на 15,9 %
по сравнению с 2012 г., на 1 января 2015 г. сложился в размере 40,1 млрд. долларов (52,8 % годового
ВВП) и за 2014 год увеличился на 440,3 млн. долларов, или на 1,1 %, на 1 января 2016 г. сложился в
размере 38,3 млрд. долларов (69,7 % годового ВВП) и за 2015 год уменьшился на 1,7 млрд. долларов,
или на 4,4 % в сравнении с 2014 г (Рисунок 1).
Внешний долг сектора государственного управления (не учитывает обязательства других
секторов под гарантии Правительства Республики Беларусь) на 1 января 2016 г. составил 13 млрд.
долларов (33,9 % валового внешнего долга страны) и уменьшился за 2015 год на 146,9 млн. долларов,
или на 1,1 %.
Внешние долговые обязательства центрального банка на 1 января 2016 г. сложились в размере
1,7 млрд. долларов (4,6 % валового внешнего долга страны) и сократились за 2015 год на 442,6 млн.
долларов, или на 20,2 %. Обязательства центрального банка перед нерезидентами по привлеченным
кредитам, составили 1,4 млрд. долларов и увеличились за 2015 год на 157,9 млн. долларов.
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Рисунок 1 – Структура внешнего долга Республики Беларусь по секторам экономики за
2013 - 2015 гг.
Источник: [5, с.167]
За 2015 год внешний долг прочих депозитных организаций сократился на 871,3 млн.
долларов, или на 11,8 %, и на 1 января 2016 г. составил 6,5 млрд. долларов (17 % валового внешнего
долга страны). В том числе долгосрочный внешний долг указанного сектора сократился на 634,6 млн.
долларов, или на 12,8 %, и сложился в размере 4,3 млрд. долларов (66,4 % внешних обязательств
данного сектора).
Внешний долг других секторов (с учетом межфирменного кредитования) уменьшился с
начала 2015 года на 288 млн. долларов, или на 1,7 %, и на 1 января 2016 г. составил 17,1 млрд.
долларов (44,5 % валового внешнего долга страны). Основная часть указанных внешних долговых
обязательств в размере 10,4 млрд. долларов (61,2 % внешнего долга данного сектора) представлена
краткосрочными обязательствами на срок один год и менее (с учетом межфирменного кредитования).
В настоящее время проблема внешнего долга и валового внешнего долга в частности остается
одной из главных проблем государства. В этой связи следует отметить, что на современном этапе
построение грамотной, научно обоснованной стратегии и тактики управления совокупной внешней
задолженностью, ее увязка с другими направлениями экономической политики государства — задача
исключительной важности. В силу того, что деятельность отдельных институтов исполнительной
власти в данной области (Министерства финансов, Национального банка Республики Беларусь)
остается недостаточно скоординированной и результативной, не отвечает объективным тенденциям
развития, когда наблюдается усиление взаимосвязи многих аспектов управления внешним и
внутренним долгом, зарубежными финансовыми активами, объективно возникает потребность
создания единой системы управления суверенным долгом страны. Необходимо сформировать
оптимальную институциональную модель, предполагающую четкое разграничение деятельности в
рамках данной системы управления, обеспечив реальное разделение сфер компетенции и
ответственности всех структурных единиц системы за принимаемые решения. Целесообразно также
рассмотреть возможность концентрации функций управления суверенным долгом в рамках единого
государственного органа или соответствующей структуры, наделенной необходимыми
полномочиями.
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ВИБІР МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕТАПУ ЖИТТЄВОГО
ЦИКЛУ ТОВАРУ
Поняття «стратегія» є центральним в теорії стратегічного управління. Останніми роками
знайшло місце трактування поняття стратегії як моделі розміщення ресурсів, яка дозволяє організації
покращити результати її господарської діяльності. Вітчизняні та російські вчені звернули увагу на
проблеми формування маркетингової стратегії підприємства відносно недавно, але теоретичний
апарат даного терміну набув широкого трактування залежно від об‘єкта і предмета своїх досліджень,
відносно до конкретної формальної ситуації, що є свідченням значної уваги до цього поняття. Істотні
надбання в дослідження цих проблем мають такі українські та російські науковці як О. Віханський,
О. Градов, Ю. Корчагін, С. Мочерний, А. Наливайко, С. Оборська, М. Саєнко, З. Шершньова. Однак,
сутність вибору маркетингових стратегій залежно від етапу життєвого циклу потребує подальших
досліджень.
Ефективним інструментом управління стратегічною діяльністю компанії є концепція
життєвого циклу товару. Переважна частина товарів має обмежену тривалість існування на ринку.
Кожен товар з'являється, існує, задовольняючи будь-які потреби. Вичерпавши свої можливості, він
припиняє своє існування. Період існування певного товару – від моменту його появи на ринку (у
продажу) до моменту зникнення з ринку і називається життєвим циклом товару.
Згідно з концепцією життєвого циклу, період існування практично будь-якого продукту на ринку
складається з п'яти стадій: розробка продукту; впровадження на ринок; зростання; зрілість; спад [1].
Кожна з цих стадій характеризується зміною обсягу продажів і прибутку, а тому робить
прямий
вплив
на
маркетингову
політику
підприємства.
Модель життєвого циклу товару дозволяє планувати форми і методи реалізації продукту або послуги,
які найбільше підходять для кожної конкретної стадії, прогнозувати довгострокові тенденції
продажів, зберігати високу ступінь прибутковості, вчасно міняти маркетингову стратегію поведінки
на
ринку.
Використання концепції життєвого циклу товару при розробці стратегії фірми по даному товару
пов'язане з певними труднощами, оскільки стратегія є і причиною, і наслідком життєвого циклу
товару.
Перша стадія – впровадження товару на ринок. Вона характеризується великим ступенем
невизначеності і може бути збитковою через великі витрати на виведення продукту і його
технологічну доробку. Основна мета – дослідження та розширення ринку, підвищення обізнаності
ринку про продукт.
Після впровадження товару починається етап просування його на ринок. Стратегічні і
тактичні завдання підприємства полягають у формуванні попиту на товар, який прямо залежить від
рівня ціни. Можна встановити високу «престижну» ціну, орієнтуючи покупця на новизну і особливу
корисність товару для нього. Можливе встановлення максимально низької ціни для прискорення
продажу і розширення ринкового сегменту.
На цій стадії маркетингові дії зводяться до наступних стратегій:
- стратегія адаптації продукту до вимог ринку. Для цієї мети проводяться всілякі маркетингові
дослідження, розробляються тести, створюються фокусні групи і т. ін.;
- стратегія тестування ринку;
- стратегія широкого інформування, що включає різні види реклами, інформування з метою
створення, утримання і посилення лояльності споживачів;
- стратегія вибіркового проникнення (висока ціна продукту при низькому рівні витрат на
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стимулювання збуту). Мета низького рівня витрат на стимулювання – зниження маркетингових
витрат. Така стратегія розрахована на отримання максимального прибутку за рахунок високої ціни на
одиницю вартості продукції.
На другій стадії життевого циклу товару – зростання (якщо продукт задовольняє вимоги
ринку) обсяг продажів починає зростати. На ринку з'являються конкуренти. Для того щоб
максимально продовжити етап зростання, фірма може вдатися до кількох стратегій:
- поліпшити якість товарів, надати йому нових властивостей і «зміцнити» його становище на
ринку;
- випустити нові моделі і модифікації, а також розширити номенклатуру розмірів, ароматів, і
т.д., щоб захистити основний товар;
- вийти на нові сегменти ринку;
- розширити діючі канали збуту і знайти нові;
- перейти від інформування до стимулювання переваги під час реклами;
- знизити ціни, щоб залучити споживачів, для яких їх рівень є домінуючим фактором
придбання товару.
Третя стадія життєвого циклу – зрілість. Вона характеризується стабілізацією виробництва,
обсяг продажів поступово сповільнюється. Задіяні всі канали збуту, покупці, як правило, добре
поінформовані про продукт. Конкуренція стає гостріше, так як стабільно успішна реалізація продукту
неминуче призводить до появи конкурентів. Посилення конкуренції змушує виробників в кожному
конкретному випадку вирішувати питання про доцільність подальшого виробництва продукту або
про його згортання.
Успіх обраних стратегій на цій стадії життєвого циклу більшою мірою залежить від того, чи
вдалося підібрати таку комбінацію інструментів маркетингу, яка створює конкурентну перевагу.
Найпоширеніші для даної стадії стратегії:
- стратегія модифікації продукту. Суть її полягає в тому, що модифікований продукт
виводиться на ринок в той момент, коли попит на основний продукт починає знижуватися або
стабілізується;
- стратегія варіювання елементами маркетингового комплексу. Має на увазі зміна елементів
маркетингового комплексу (іноді тільки одного з них);
- стратегія пошуку нетрадиційних ринків збуту;
- стратегія розширення передбачає майже однакове з тимчасового лагу виведення на ринок
розширеного асортименту продуктів одного типу, що призводить до подовження стадії росту і
підтримки обсягу продажів на певному рівні.
Четверта стадія життєвого циклу – стадія спаду. На цій стадії приймаються рішення про
відхід з того чи іншого ринку, про згортання діяльності окремих підрозділів компанії, можуть також
проводитися заходи з підтримки обсягу продажів на незмінному рівні.
Збереження у своїй номенклатурі товару, що вступив у стадію спаду, може опинитися для
підприємства надзвичайно накладним. Такий товар може віднімати надто багато часу: він часто
потребує коригування ціни і переоцінки товарно-матеріальних запасів. Вартість його виробництва
висока, так як він вимагає і реклами, і уваги продавців, а кошти і сили, можливо, доцільніше було б
направити на організацію виробництва нових, більш прибуткових товарів, тому успішне управління
«старіючими» товарами вимагає від компанії розробку системи виявлення товарів, які почали стадію
спаду [2].
Рішення про виключення товару з номенклатури. Якщо компанія приймає рішення про
виключення товару з номенклатури продукції, їй необхідно продумати, як це зробити з найбільшою
вигодою. Якщо товар реалізується через канали збуту і має хорошу репутацію, його можна продати
іншій фірмі. Якщо виробник не в змозі знайти покупців на свій товар, йому доводиться вирішувати,
наскільки швидко необхідно вилучати його з асортименту, в яких обсягах зберігати товарноматеріальні запаси і на якому рівні підтримувати обслуговування колишніх споживачів.
Успішність підприємства надійно забезпечується тільки тоді, коли життєві стадії різних
товарів, що випускаються ним, перекривають один одного. Це означає, що ще до моменту насичення
ринку одним товаром на нього повинен бути введений вже наступний, новий товар. Поява розриву
між стадіями в часі часто веде до втрати підприємством позицій на ринку, зниження його
економічних показників, і навіть можливому банкрутству [3].
Таким чином, життєвий цикл товару – це корисний інструмент, який підказує стратегії, які
треба використовувати протягом життя товару і моменти, коли стратегії слід міняти. При
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впровадженні тієї чи іншої стратегії необхідно строго контролювати результати її реалізації та при
необхідності швидко змінювати стратегію або її окремі елементи.
Література:
1.
Котлер Ф. Основы маркетинга. 2-е европейское издание. / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д.
Сондерс – СПб. : Вильямс, 1998. – 1056 с.
2. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический и операционный маркетинг. / Ж.-Ж. Ламбен – СПб. : Питер,
2007. – 589 с.
3. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: [уч.
пособ.] / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева – М. : Финансы и статистика, 2004. – 528 с.
УДК 339.16
Пугачевська К.Й., к.е.н., доцент
Мукачівський державний університет, м.Мукачево
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Якість продукції є одним із ключових показників діяльності підприємств. Спрощення
механізму доступу іноземних товарів на внутрішній ринок у результаті членства України в СОТ та
підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС висуває вимоги по підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції, зокрема її якісної складової. З огляду на це,
правильно обрана стратегія управління якістю продукції виступає необхідною умовою підвищення
конкурентоспроможності українського товаровиробника, що у кінцевому підсумку, дозволить не
лише відстояти власні конкурентні позиції на внутрішньому ринку, але і бути
конкурентоспроможним на зовнішніх ринка.
Науковці по різному підходять до трактування поняття «якість». Зокрема, Міжнародна
організація зі стандартизації визначає якість як сукупність властивостей і характеристик продукції чи
послуг, які надають їм здатність задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби. Процес
досягнення підприємством визначених цілей у сфері якості передбачає розробку своєрідного
механізму управління, який торкається усіх стадії виробничого процесу задля досягнення
узгодженості у функціонуванні всіх його елементів та мінімізації усіх видів витрат.
Згідно з основними положеннями сучасної концепції управління, процес управління якістю на
підприємстві розглядають як самостійну функцію управління бізнес-процесами з метою: підвищення
конкурентоспроможності та прибутковості підприємства за рахунок підвищення якісних
характеристик продукції, а також основних і допоміжних управлінських процесів; зменшення витрат
підприємства і досягнення стабільності економічного розвитку; дотримання екологічних вимог;
забезпечення цілеспрямованого й системного впливу на параметри якості з метою їх бесперервного
удосконалення.
Класиками у сфері управління якістю на підприємстві є американські вчені Е. Демінг, К. Ісікава, Т.
Тагута та ін., роботи яких присвячені розробці методів планування і статистичного аналізу якості. До
основних концепцій, що розглядаються у їх роботах, а також можуть бути використані у процесі
управління міжнародною конкурентоспроможністю, є: методи статистичного управління якістю,
метод постійного циклічного покращення якості, метод тотального контролю якості, метод
постійного покращання якості Дж. Джурана [1, c. 68].
Управління якістю є однією із основних концепцій менеджменту конкурентоспроможності,
оскільки переважна більшість підприємств конкурують на міжнародному ринку саме через
виготовлені товари. Впровадження систем управління якістю нині є надзвичайно поширеним
явищем, оскільки дозволяє досягти одночасно підвищення якості продукції та оптимізації витрат, а
отже, фактично, створити конкурентні переваги для майбутнього розвитку підприємства.
У процесі дослідження якісних параметрів конкурентоспроможності важливо брати до уваги
такий фактор як рівень відповідності характеристик товару вимогам стандартів, технічних
регламентів та інших документів, що регламентують якість продукції.
Сучасний процес управління якістю продукції повинен бути орієнтований на характер потреб,
їх динаміку та структуру, масштаби і кон‘юнктуру ринку та ін., а також оптимально сполучати дії,
методи й засоби, що забезпечують, з одного боку, виготовлення продукції для задоволення існуючих
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потреб ринку, а з іншого – розробку продукції, що здатна задовольняти майбутні запити й потреби
ринку [2, c.134].
Нині якісний товар є ключовою конкурентною перевагою підприємства, його фактором
конкурентоспроможності. Такі детермінанти, як наявність новітніх технологій виробництва, якісної
сировини для виробництва, ефективність управлінських рішень такою зрештою впливають на якість
та ціну продукції, яка пропонується для продажу на ринку. Іншими словами, товар виступає мірилом
ефективності використання підприємством тих конкурентних переваг, які воно має в своєму
розпорядженні.
Таким чином, сучасні умови ринкового середовища обумовлюють зростання дослідницького
інтересу до проблеми управління якістю продукції підприємств, яка може бути вирішена за
допомогою обґрунтування нових методологічних підходів щодо розроблення ефективної системи
якості продукції. Розвиток процесів глобалізації та інтернаціоналізації світової економіки зумовило
необхідність створення інтегрованих систем управління якістю продукції на вітчизняних
підприємствах, які використовують взаємопов‘язану систему стандартів і мають конкурентні
переваги для забезпечення якості продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Ключової компонентою у процесі управління конкурентоспроможністю є програма управління
якістю продукції, що спрямована на розроблення й впровадження комплексного підходу до
забезпечення та підвищення якості продукції та основних виробничих процесів підприємства.
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Україна як суверенна і незалежна держава формує власний інститут державної служби. Через
цей інститут держава реалізує кадрову політику в державних органах влади та органах місцевого
самоврядування з метою забезпечення їх професійним кадровим ресурсом.
Державна кадрова політика має на меті:
- розробку стратегічного напряму в реорганізації державної служби з урахуванням тенденцій і
перспектив розвитку суспільства й держави та в інтересах особистості;
- становлення системи забезпечення держслужби професійними спеціалістами, які у своїй
діяльності не тільки б виконували поставлені перед ними завдання, але і своєю поведінкою сприяли б
підвищенню авторитету органів державного управління в цілому, прагнули встановити розуміння з
народом, заручитися його підтримкою;
- створення необхідних соціальних і матеріальних умов діяльності, а також правового
регулювання відповідно до норм законодавства, контролю за виконанням посадових функцій, які
виключають будь-яку можливість порушення трудової дисципліни, зловживань службовим
становищем та корумпованості держапарату;
- підтримку у колективах державних органів такого морально-психологічного клімату, який
сприяв би не тільки ефективному виконанню службових обов'язків, а й розвитку позитивних
особистісних якостей працівників, формував раціональні службові відносини;
- забезпечення належного функціонування системи підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації персоналу держапарату і створення умов для творчого розвитку особистості на робочому
місці;
- визначення порядку та регулювання підбору, переміщення, просування по службі, оцінки,
стимулювання і підвищення відповідальності державних службовців.
Основу ефективної кадрової діяльності в різних країнах світу становить зважена політика
управління людськими ресурсами. Справжній період часу характеризується існуванням трьох
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найрозвиненіших систем кадрової роботи в органах державного управління, які домоглися за останнє
десятиліття найбільшої результативності. До них можна віднести:
- американську систему (в основі якої в якості головного механізму суспільних відносин
ділового світу лежать індивідуальні відносини);
- японську систему (засновану на принципах колективізму, де групові цінності визнаються
більш авторитетними, ніж індивідуальні);
- західноєвропейську систему (що поєднує основні риси і японської, і американської систем).
У зазначених системах є безліч загальних якостей: в них активізується людський фактор (із
застосуванням різних форм і методів), постійно використовуються інноваційні методи. Проте кожна з
названих систем відрізняється своїми особливостями, зумовленими специфічним розвитком держав.
Так, деякі країни з розвиненою ринковою економікою (Німеччина, Швеція, Японія) у формуванні та
реалізації кадрової роботи орієнтуються на дотримання прав і свобод особистості, надання
працівникам рівних можливостей для прояву своїх здібностей та ініціативи.
На рис. 1. наведено зміну чисельності працюючих у виконавчому комітеті Кременчуцької
міської ради за період з 01.09.2015 року по 01.07.2016 року.
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Рис. 1. Зміна чисельності працюючих у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради
В основі реформування кадрової роботи важливо отримати модель, яка буде орієнтована на
визнання важливості людського фактора і проведення ефективної кадрової роботи, що є ключовим
чинником її професіоналізації.
Отже, підсумовуючи все, що було зазначено вище про кадрову політику в органах місцевого
самоврядування, можна зробити висновок, про те, що вона є недосконалою та потребує значних змін.
Це безумовно пояснюється тим, що в Україні служба в державних органах, зокрема і в органах
місцевого самоврядування, не має відповідного досвіду та якісного підґрунтя, насамперед
законодавчого. Ментальність нашого суспільства, а особливо представників влади, теж потребує
значних змін, оскільки в такому стані, в якому існує нині, неможливо рівнятись в даному аспекті до
європейських країн. Це зокрема стосується корумпованості та використання не за призначенням
коштів, що мають слугувати реалізації потреб громадян.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Розвиток економіки не тільки України, а й всього всесвіту загалом, залежить від
впровадження новітніх технологій, проектів, розробок, винаходів, конструкцій та багато іншого.
Україна потребує створення нової інноваційної економіки та модернізацію промисловості на новому
рівні. Тому слід приділити велику увагу технологічному розвитку країни, що є невід‘ємним шляхом
до розвитку високотехнологічних галузей промисловості.
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Важливу роль та внесок було розроблено у дослідження інноваційних процесів підприємств
України такими відомими вченими як: Л. Антонюк [1], А. Гальчинський [2], Н. Іванова [3], В.
Шмельова [4] та інші. Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю науковцями було визначено
як кризовий, що не відповідає сучасному рівню розвитку інноваційних процесів.
Метою дослідження є визначення сучасних проблем інноваційного потенціалу на ПАТ
«Кредмаш» та запровадження інноваційної моделі, яка буде сприяти ефективному розвитку науковотехнічного потенціалу та активної інноваційної діяльності.
На сьогодні, ПАТ «Кредмаш», як і кожне підприємство намагається самостійно забезпечити
себе динамічним розвитком шляхом конкурентних переваг за рахунок технологічного рівня
продукції. Але це вдається не кожному із-за наступних причин:
1. Недостатній розвиток технологій в порівнянні з іноземними країнами. Всім відомо, що
Україна відстає по розвитку технології в порівнянні з іноземними країнами, причиною цього є криза,
яка була після розпаду СРСР, що завдала значної шкоди в сфері технологічного прориву, а також
фінансова забезпеченість та не достатність ресурсів.
2. Збитковість підприємств. На сьогодні існує велика кількість підприємств, які не в змозі
забезпечити себе достатнім рівнем фінансування для науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт, завдяки чому стали збитковими.
3. Перебудова. Більшість підприємств на сьогодні знаходяться у стані перебудови або на
стадії поліпшення конкурентоспроможності продукції, що в деяких випадках призводить до застою
підприємства.
4. Конкуренція з іноземними підприємствами. Це є фактично не можливо при відсутності
сучасних новітніх технологій. Тому потрібна чітка стратегія, яка б припинила відставання від
конкуруючого підприємства в сфері інновацій.
5. Сукупність підприємств. Кожне підприємство є складовою частиною системи
коопераційних зв‘язків, тому не одне підприємство, а сукупність підприємств потребує забезпечення
інноваційного розвитку, тому при недостатньому фінансуванні це є неможливим.
Тому за сучасних умов забезпечити підприємство новою технологією майже не можливо, при
таких основних проблемах як недостатність ресурсів та фінансування, застарілість технологій на
підприємствах та в країни загалом.
Також існує ряд заходів, які б забезпечили розвиток інноваційного потенціалу в Україні, а
саме:
1. Стимули. Звільнення підприємств від оподаткування прибутку, що призведе до залучення
коштів на оновлення обладнання.
2. Венчурний бізнес. Створення змішаного фінансування та розподіл ризику між його
учасниками.
3. Фінансування. Надання кредиту на розробку новітніх інноваційних програм підприємству,
а також надання фінансування на закупівлю новітніх технологій або необхідних ресурсів.
4. Іноземна технологія. Співтовариство з іноземними підприємствами та закупівля іноземної
техніки.
5. Інвестиції. Створення сприятливих умов для іноземного інвестування.
6. Професійна підготовка кадрів. Оновлення системи мотивації професійного росту,
удосконалення центрів підвищення кваліфікації, створення умов для участі у творчій або науковій
діяльності.
7. Організаційно-управлінські. Удосконалення побудови організаційної структури та розвиток
інноваційної інфраструктури на підприємстві.
Отже, головною проблемою як на ПАТ «Кредмаш» так і на будь-якому підприємстві є
дефіцит коштів та застаріле обладнання, яке не дає можливості створювати новий асортимент
продукції з високою якістю та більшою кількістю, тому забезпечити підприємство новою
технологією майже не можливо.
Вирішенням такої глобальної проблеми є залучення фінансових ресурсів та достатньої
кількості кадрів, які здатні управляти інноваційним процесом, або ряд вище перелічених заходів, що
дасть великий поштовх для підвищення економіки України.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРИ
ФИНАНСИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В современных условиях реализация эффективных инвестиционных проектов, обеспечивающих рост ВВП, является важнейшим условием повышения конкурентоспособности
белорусской экономики, ее модернизации и перехода на высокотехнологичный путь развития.
Инвестиционный проект в целом можно определить как комплекс взаимосвязанных
мероприятий, предназначенных для достижения поставленных целей в течение ограниченного
периода времени и реализующихся при установленном бюджете. Бизнес-план является комплексным
документом, который содержит детальное изложение целей инвестиционного проекта и путей их
достижения, а также обосновывает и оценивает инвестиционный проект в различных аспектах [1].
Требования к составу бизнес-плана, содержанию его разделов и проведению финансовоэкономических расчетов по самому проекту определены законодательно. В соответствии с
нормативно-правовыми актами Республики Беларусь бизнес-план разрабатывается с целью
обоснования:
2.
возможности привлечения организацией инвестиций в основной капитал, долгосрочных кредитов, займов;
3.
целесообразности оказания организации, реализующей проект, мер государственной
поддержки [2].
В настоящее время объективность оценки эффективности инвестиций становится все более
насущной проблемой. В свою очередь достоверность и всесторонность оценки эффективности
инвестиций в значительной мере определяются используемым инструментарием. В рамках
проводимой
Правительством
и
Национальным
банком
работы
по
повышению
конкурентоспособности экономики Республики Беларусь и внедрению новых подходов к
финансированию государственных программ и мероприятий ОАО с 2016 года «Банк развития
Республики Беларусь» выполняет функции координатора по кредитованию всех государственных
программ и мероприятий в части вновь начинаемых инвестиционных проектов [3].
В условиях перехода к конкурсному финансированию проектов Банком развития апробирована
методика конкурсного отбора заявителей в рамках реализации инвестиционных проектов по
строительству молочно-товарных ферм. Разработанная методика предполагает проведение 4 этапов
отбора [3].
Первый этап является предварительным и характеризуется проведением анализа
представленных документов на соответствие требованиям к заполнению, проверки их
комплектности, а также оценки конкурсных предложений на соответствие квалификационным
требованиям. По результатам данного этапа формируется перечень заявителей, допущенных к
конкурсному отбору.
На втором этапе проводится сравнительный анализ показателей эффективности, финансовой
реализуемости и других параметров инвестиционных проектов участников, а также рассматривается
их текущее финансовое состояние. В результате проведенного анализа осуществляется ранжирование
участников конкурсного отбора и формируется перечень, в который они включаются в порядке
убывания значения интегрального показателя. Расчет обобщающего интегрального показателя
производится путем суммирования балльных оценок 10 групп показателей. В таблице ниже
приведена интегральная оценка Банка развития конкурсных предложений по строительству молочнотоварных ферм (таблица 1).
Из таблицы видно, что интегральный показатель первого претендента незначительно выше, а
у остальных они примерно равны, значит, на данном этапе, все четыре участника обладают
высокими шансами на получение финансирования
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Таблица 1 – Сводная информация о результатах интегральной оценки конкурсных предложений
Участники
Запрашиваемая у Банка развития сумма
Интегральный показатель
финансирования, млрд. руб.
Участник 1
105,160
379
Участник 2
43,578
365
Участник 3
39,800
364
Участник 4
87,440
364
Примечание: Источник [3].
На третьем этапе проводится анализ бизнес-планов инвестиционных проектов участников
конкурсного отбора. Анализ бизнес-планов предлагаемого конкурса предполагает рассмотрение
следующих вопросов: общие инвестиционные затраты и источники финансирования; условия
кредитования; показатели деятельности организаций при реализации проектов.
В процессе проведения четвертого этапа участники выступают с презентацией бизнес-плана
инвестиционного проекта. По его результатам Конкурсная комиссия путем открытого голосования
определила победителей конкурсного отбора [5].
Так как у Банка развития достаточно средств для финансирования всех проектов, а проекты
обладают схожестью по своей экономической эффективности и финансовой реализуемости,
целесообразным было признано финансирование всех четырех проектов.
В процессе анализа методики конкурсного отбора, изучения зарубежного опыта и национальной практики в области финансирования инвестиционных проектов сформированы две основные
группы проблем в данной сфере в отношении Республики Беларусь.
К первой группе относятся проблемы, связанные с низким качеством подготовки бизнеспланов и других документов, необходимых для анализа инвестиционных проектов и
структурирования сделки, а именно: недостоверность цены реализации; необоснованность объема
продаж; обоснование нормы затрат на продукцию.
Ко второй группе относятся проблемы более глобального характера: повышенный кредитный
риск; ставки по кредитам на инвестиционные нужды коммерческих банков высоки; недостаточный
объем долгосрочных кредитных ресурсов у большинства коммерческих банков; диспропорции в
структуре источников финансирования инвестиций.
Для решения вышеуказанных проблем целесообразно использовать комплекс мер по
совершенствованию мероприятий законодательного характера:
4.
стимулирование создания и развития венчурных фондов;
5.
развитие института государственно-частного партнерства;
6.
дополнительную эмиссию акции на биржевых рынках;
7.
финансирование инвестиций через институты развития. Можно говорить о целесообразности развития в Республике Беларусь: инвестиционных фондов, фондов прямых инвестиции и
т. д. [5].
В сложившихся в стране условиях ограниченных ресурсов актуальной является апробация
методики, применяемой при финансировании инвестиционных проектов в условиях конкурсного
отбора заявителей. Следовательно, необходима разработка аналогичных методик, предполагающих
финансирование инвестиционных проектов в других приоритетных для государства отраслях, что
подразумевает под собой подбор конкретных показателей с учетом опыта 2016 г.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ФОРМА НЕСТАБІЛЬНОСТІ
РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ
Підкреслюючи такі важливі властивості нестабільності, як дисипативність, нерівноважність,
відсутність безумовної взаємообумовленості хаосу процесами зростання ентропії, можна
стверджувати, що суспільно-економічні системи, до яких належать регіональні ринки праці,
функціонують лише в ритмі нестабільності й трансформаційних змін. Уявляється, що природа
системи апріорі передбачає динамічність та різні часові характеристики функціонування її структур,
детермінуючи її поведінку та визначену ентропію як сутнісну рису функціонування системи в цілому.
Трансформацію ринку праці (далі по тексту – РП) можна тлумачити як процеси зрушення,
перетворення цільової спрямованості, змістовних властивостей, структур, топології, компонент і
локусів цього ринку в результаті істотних змін в природі/характері та конфігурації головних чинників
його формування та інтересах економічних агентів — суб‘єктів соціально-трудових відносин.
Виокремимо такі властивості нестабільності функціонування та розвитку регіональних РП, які
одночасно є характерними ознаками трансформаційних процесів у сфері зайнятості та соціальнотрудових відносинах:
зворотність дестабілізації окремих індикаторів РП характеризує процеси функціонування і
циклічного переходу на вищий рівень відтворення системи базових функцій;
відтворюваність флуктуацій макроекономічної траєкторії навіть у короткотерміновому
періоді означає внутрішню координацію і зорієнтованість динаміки кількісних та якісних змін РП;
узгодженість дестабілізації у взаємозв‘язках і взаємодії ключових соціально-економічних
детермінантах макроекономічної рівноваги РП та їх синергетичної флуктуаційно-біфуркаційної
самоорганізації;
спрямованість зрушень, тобто їх накопичення, що формує характерну внутрішньо
взаємозалежну лінію, дає поштовхи виникненню нового якісного стану РП, змінюючи внутрішні
структури і підсистеми ринку; це забезпечує синергетичний ефект трансформацій.
З урахуванням полісемістичної специфіки ринку праці, виокремити аспекти, які безпосередньо
виникають в процесі дестабілізації функціонування РП і визначають різноманітність та множинність
трансформації як форми нестабільності: порушення макроекономічної рівноваги попиту на робочу
силу та її пропозиції; дестабілізація взаємодії і зміна елементів компонентно-функціональної
структури ринку праці, визначеного локусу чи їх групи; зміни форм, фаз існування ринків праці та
притаманних їм компонентно-функціональних структур; дезадаптація елементів механізму ринку
праці на макро-, мезо- і мікрорівнях та їх взаємозв‘язків щодо мега- і макротрендів ринкової
економіки; дискретність, циклічність та асинхронність динаміки змін компонентів, параметрів,
пропорцій, зв‘язків соціально-трудових відносин та взаємодій економічних агентів цього ринку;
зміни рівня визначеності якості й спрямованості (продуктивізація чи мутація через накопичення
регресивних ознак) розвитку РП; зміни темпів якісних і кількісних зрушень у структурі соціальнотрудових відносин протягом певного проміжку часу), синхронності (чи асинхронності) з
відповідними процесами у структурі відтворення людського та соціального капіталів.
Трансформація ринку праці — це складна багатоаспектна форма нестабільності його
функціонування, контекст процесів якої розгортається за глибиною і рівнями, динамікою та
інтенсивністю, за характером і вектором дії, за блоками та окремими елементами. Трансформаційна
нестабільність як характеристика процесів функціонування та розвитку ринку праці не обов‘язково
однозначно визначає вектор змін; вони можуть бути як прогресивними, так і регресивними; зміст
трансформації — саме перетворення форм і моделей трудової поведінки, механізмів регулювання
соціально-трудових відносин тощо. Симбіоз певного рівня ентропії та визначеної специфіки
макроекономічної нестабільності та нерівноважності може набути форми трансформації за
різноманітними її траєкторіями та сценаріями, особливості та характерні риси яких наведено у
таблиці 1.
Зміни у структурі нелінійної взаємодії детермінант нестабільності регіональних ринків праці
та їх виходу за межі усталеної траєкторії функціонування, зумовлені розвитком продуктивних сил,
науково-технічним прогресом та глобалізацію суспільства, можуть нівелювати зовнішні сутнісні
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Таблиця 1
Типологія процесів трансформації ринку праці
Ознаки
відмінностей у
процесах

Еволюційна
трансформація

Революційна
трансформація

Реформаційна
трансформація

Модернізаційна
трансформація

Формування нової
Зміни компонентної дисипативної
сполучення симетричних та асинхронних
Будова
та функціональної
компонентнозрушень у компонентній та функціональній
структури
функціональної
структурі
структури
турбулентні
кількісно-якісні
Інерційно-хвильова,
якісні зрушення; ітераційні зрушення
чергування
часово визначене
стрибкоподібна,
ймовірно
часткових кількісних
чергування
Характер
тип - фазовий
зрівноважені
і якіснихза типом
уповільнених і
динаміки
перехід першого протягом тривалих
фазового переходу
імпульсних змін темпу
роду, ймовірно
проміжків часу,
переважно другого
руху
зворотного
незначна ймовірність
роду
характеру
ретрозмін
Стадії прояву
Дискреційні, незначна ймовірність фазового
Природні кумулятивні
нестабільності
переходу першого роду
Природа
Самоорганізація, фазовий перехід
Переважно пасивні дискретні зміни
процесу
«Спадкова»
Рівень сприйняття/
біфуркаційні,
пролонгація
Середній рівень інерційності визначений
складноВектори і тренди поточної траєкторії
спадковості та
співвідношенням
прогнозовані
розвитку
розвитку, часткове
інерційності
базисних і
«рутинними»
спрацьовування
компліментарних
методиками
«ефекту колії»
інститутів
ендогенні та
Одночасна дія екзоекзогенні
Екзогенні та ендогенні (переважно
та ендогенних, за
(експліцитні й
експліцитні) дискреційного характеру,
Збурюючі
ключової ролі
імпліцитні,
ключова роль екзогенних збурень і чинників,
флуктуації та
останніх,
турбулентна
які частково можуть гальмуватися
джерела
експліцитних та
сукупність
дисонансною дією базових / родових
імпліцитних
резонансного
інститутів
коливань і збурень
характеру)
відмінності між різновидами трансформації РП та його регіональних локусів, посилювати
суперечливість і нелінійність цього процесу. Стрімко зростає сила впливу таких імпліцитних та
латентних внутрішніх впливів, як: ціннісні установки та визначена ірраціональність трудових
настанов, неформальні норми контрактів і трудові традиції взаємодії суб‗єктів соціально-трудових
відносин, тип інституційної матриці моделі трудової поведінки населення, котрі у сукупності
визначають неспівпадіння реакцій локусів та відхилення поведінкових траєкторій економічних
агентів від нормативно оцінюваних та очікувано раціональних. Важливим безпосереднім фактором
нестабільності функціонування РП та мінливості форм його трансформації є інерційне тяжіння до
попередньої траєкторії функціонування та розвитку (фактор спрацьовування «ефекту колії»,
сформований базовими інститутами відповідної інституційної матриці РП, а також наявними
неадекватними фазі розвитку компліментарними ретроінститутами, інституційними пастками та
лакунами). За певних умов зазначений чинник може стати важливим демпфером і блокатором
соціально та економічно ефективних перетворень, знижуючи їх ефективність, а з іншого –
убезпечуючи від виходу на слабко неконтровану і передбачувану траєкторію. Нині існує велика
ймовірність гальмування ринкових процесів і навіть інверсійних тенденцій і векторів зрушень у
процесах відтворення робочої сили та формування попиту на працю, повернення застарілих
інституціональних форм, відтворення окремих архаїчних періодів і фаз функціонування ринку праці.
У такому випадку його реформаційна трансформація не співпадатиме з природною формою
нестабільності — еволюцією, обумовлюючи зменшення ефективності функціонування ринку праці,
соціально-економічні потрясіння та зростання соціальної напруженості. Разом з тим, якість сучасної
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нестабільності функціонування ринку праці, системні руйнування усталених пропорцій відтворення
мережі робочих місць, зростання безробіття, стрімке збідніння населення (і насамперед працюючого),
деструктивна модифікація соціального капіталу в соціально-трудовій сфері країни свідчать про
нисхідну траєкторію розвитку РП, актуалізуючи дослідження рівнів та параметрів нестабільності
цього ринку, соціально прийнятних щодо забезпечення соціально-економічної безпеки, гармонізації
соціально-трудових відносин та досягнення кращих світових стандартів людського розвитку.
УДК 314.18
Ткач О. Ю, Мажаренко К. П.
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук
ПРОБЛЕМИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Дослідження демографічних процесів нерозривно пов‘язане з виявленням особливостей
демографічного руху, який поділяють на види та підвиди за причинами, покладеними в їх основу.
Для природного руху – це народжуваність і смертність, для механічного – імміграції та еміграції, для
соціального – переміщення населення в межах соціуму між окремими соціальними групами [1].
Демографічна ситуація є важливою складовою, що впливає на середньо- та довгострокові
плани розвитку як країни, так і окремих її регіонів. Особливої уваги їх вивчення потребує
багатоаспектність та регіональна специфіка демографічних процесів.
Останні публікації, щодо розподілу демографічної ситуації, досліджували в наукових працях
такі вчені Д. Богині, О. Бородіної, І. Гнибіденка, Ю. Краснова, Е. Лібанової, А. Лісового, О.
Могильного, О. Хомри, К.Якуби та ін.
Метою дослідження є вивчити демографічні тенденції та проаналізувати сучасний стан
демографічного середовища України.
Демографічні процеси в Україні свідчать про існування негативних явищ. Головною
причиною демографічної кризи є значне зниження народжуваності, про що свідчать динаміка
кількості народжених та показники природного приросту осіб (діагр. 1) [2].
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Діаграма 1 - Динаміка природного руху міського населення та сільської місцевості за роками
У 2014 р. порівняно з 2012 р. абсолютна чисельність народжених у міського населення та
сільській місцевості значно знизилась: на 54823 осіб. З урахуванням великої кількості померлих
показник природного приросту набуває від‘ємних значень і у 2014 році має найбільше значення: 166414 осіб.
Причини зниження народжуваності виявляються у галузях виробничої сфери. Та частина
національного доходу, що використовується на особисте споживання, не відшкодовує необхідних
витрат сім‘ї на утримання не тільки третьої, а й навіть другої дитини. Тому сім‘я з дітьми не завжди є
економічно забезпеченою, середній рівень життя нижчий від соціально необхідного. Ситуація
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погіршилася за роки соціально-економічної кризи на що населення зреагувало зниженням
народжуваності. Допомога по вагітності та пологах незастрахованим особам (непрацюючим жінкам
та приватним підприємницям, які не оплачували внески до Фонду соціального страхування на
випадок тимчасової втрати працездатності) виплачується в розмірі 25% прожиткового мінімуму для
працездатних осіб.
За останні роки темпи скорочення чисельності осіб працездатного віку все ще залишаються
високими [3]. У зв‘язку з чим зростає коефіцієнт демографічного навантаження на жінок
фертильного віку.
З 01.07.2014 допомога при народженні дитини призначається в єдиному розмірі 41280
гривень, незалежно від того, яка дитина за черговістю (перша, друга чи третя). Виплата здійснюється
одноразово у 10-кратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини.
В умовах зниження народжуваності, прогресує рівень показника смертності, знижується
коефіцієнт життєвості населення (співвідношення народжень і смертей). Якщо природне скорочення
у 2012 р. становило -142434 особи, то у 2014 р. – -166414 особи. Отже, скорочується і середня
тривалість життя. Серед головних причин смертності лідирують хвороби системи кровообігу, на
другій позиції – новоутворення.
Особливою проблемою в Україні привертає увагу дитяча смертність у віці до одного року. За
цим показником останніми роками спостерігається значне її зростання. Зменшення дитячої
смертності має стати головною запорукою для стабілізації чисельності міського та сільського
населення.
Серйозною соціально-демографічною проблемою суспільства лишається старіння населення.
Рівень старіння міського та сільського населення характеризує його середній вік (табл.1).
Таблиця 1 - Середній вік населення за статтю України
Рік

Обидві статі

Чоловіки

Жінки

2014

40,6

37,8

43

2015

40,7

37,9

43,1

2016

40,9

38,1

43,3

На початок 2016 р. середній вік населення становив 40,9 років, для чоловіків – 38,1, для жінок
– 43,3. Динаміка за 2014-2016 роки свідчить про підвищення середнього віку, тобто старіння
населення.
Погіршення статево-вікової структури міського населення та сільської місцевості останніми
роками супроводжується негативними якісними характеристиками здоров‘я, що призводить до
збільшення чисельності хворих. Особливо небезпечними стали хвороби – активна форма
туберкульозу, венеричні хвороби, ВІЛ-інфекція. Зростає захворюваність на психічні розлади, окремі
інфекційні хвороби, не поліпшується ситуація із серцево-судинними захворюваннями та іншими.
Отже, роблячи висновки, випливає, що в Україні відбувається старіння населення за рахунок
зростання чисельності людей похилого віку і невисокі темпи народжуваності. Демографічна політика
України в сучасних умовах має бути спрямована не тільки на стимулювання народжуваності, а й на
зміцнення сім'ї, підвищення матеріального добробуту людей, зниження рівня захворюваності і
смертності [4]. Слід також врахувати, що заходи щодо управління процесами відтворення населення
не дають миттєвих результатів. Тому стимулювання тих чи інших процесів відтворення має
відповідати довгостроковим інтересам розвитку економіки і держави в цілому. Перспективами
подальших досліджень можуть бути питання впливу демографічних чинників на функціонування
ринку праці, вивчення можливостей запровадження зарубіжного досвіду управління демографічними
процесами та подолання демографічної кризи в країні.
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА
ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Управлінська діяльність тісно пов‘язана з прийняттям відповідних рішень, які спрямовані на
розробку та реалізацію стратегій розвитку. Управлінські рішення на основі результатів
маркетингових досліджень повинні спиратися не тільки на досвід або професіоналізм, а в першу
чергу на науковий підхід. Швидке прийняття рішень в умовах нестабільного ринкового середовища, в
першу чергу, засновано на існуючій високоякісній інформації, що надає значні переваги та вказує на
проблеми або перспективи розвитку, дозволяє ефективно взаємодіяти і в той же час швидко
реагувати на нову ринкову кон‘юктуру.
Підприємництво виступає одним із головних факторів формування і розвитку ринкової
економіки, підтримки внутрішнього ринку і основною рушійною силою трансформаційних змін, що
відбуваються в економіці міста. Регулюючи діяльність його суб‘єктів шляхом розвитку конкуренції
та стимулювання інноваційного розвитку воно стає основою наповнення місцевого бюджету та
запорукою занятості населення. Адже саме підприємницька ініціатива створює робочі міста та надає
можливість отримання доходу, що й забезпечує життя та добробут населення міста. Наявні та
латентні деформації підприємницької діяльності, з одного боку, впливають на наповненість місцевого
бюджету, який забезпечує умови комфортності проживання, а, з другого, безпосередньо
детермінують якість життя мешканців.
Необхідність проведених соціологічних досліджень у першу чергу обумовлено змінами у
підприємницькому середовищі міста Кременчука. Воно, як один із видів маркетингового
дослідження, спрямоване на зміцнення муніципального сектору міста, запровадження ефективного
управління та прискорення економічного розвитку шляхом демократизації урядування та місцевого
економічного розвитку: створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього
бізнесу; підтримки процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому та
регіональному рівні.
Ефективність управління муніципальної влади характеризується ступінню впровадження та
використання сучасного інформаційного забезпечення, своєчасністю надходження даних, які
характеризують стан зовнішнього середовища та визначають ступінь впливу на управлінські процеси.
В ході дослідження проведено анкетування представників середнього і малого бізнесу міста
Кременчука щодо факторів впливу внутрішнього і зовнішнього середовища на їх діяльність,
взаємодії з органами місцевого самоуправління.
Серед запитань запоронованої анкети: сфера діяльності підприємств малого та середнього
бізнесу, кількість працюючих та якість робочої сили, структура збуту їх продукції, чинники та
проблеми розвитку місцевого бізнесу, оцінка послуг, що надаються органами місцевого
самоврядування, рівень взаємодії із органами місцевої влади, найважливіші напрями розвитку малого
та середнього підприємництва міста Кременчука. З соціологічних позицій значення отриманих
показників демонструє якість ведення підприємництва в місті, що слугує критерієм результативності
діяльності органів місцевого самоврядування.
Результати опитування є дуже важливим етапом аналітичної роботи, вони надають можливості
визначатися із пріоритетними напрямками майбутнього розвитку сфери малого та середнього
підприємництва, а отже й економічного розвитку міста Кременчука. Отримані результати опитування
можуть бути корисними для представників місцевої влади в оперативній роботі для прийняття
управлінських рішень щодо потреб місцевого бізнесу підприємців.
Досягнення поставленої мети допоможе нам у вирішенні наступних завдань: формування
сприятливого середовища, що стимулює розвиток підприємництва; зміцнення соціального статусу,
підвищення престижу і етики підприємництва; підвищення (забезпечення) доступності фінансових
ресурсів для суб‘єктів малого і середнього підприємництва та розвиток ефективної фінансовокредитної підтримки бізнесу; підвищення ефективності діяльності інфраструктури та громадських
організацій підтримки суб‘єктів малого та середнього підприємництва; створення системи, що сприяє
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просуванню продукції суб‘єктів малого і середнього підприємництва міста Кременчук на
міжрегіональні та міжнародні ринки; сприяння розвитку молодіжного підприємництва; постійний
моніторинг потреб суб‘єктів малого і середнього підприємництва, необхідний для підготовки
правових актів адміністрації міста з питань підтримки підприємництва; підбір, систематизація
органами місцевого самоврядування матеріалів з питань розвитку малого і середнього
підприємництва, формування на їх базі інформаційних видань, брошур, довідників, каталогів;
підготовка і тиражування інформаційних видань для суб‘єктів малого і середнього підприємництва;
створення позитивного іміджу суб‘єктів малого і середнього підприємництва (підготовка радіо- і
телепрограм, публікації в друкованих виданнях про розвиток малого та середнього підприємництва,
проведення конкурсів, ярмарок, виставок тощо); аналізу діяльності об‘єктів інфраструктури і
громадських організацій підтримки підприємництва на муніципальному рівні, сприяння організації та
діяльності громадських організацій малого і середнього підприємництва, проведення моніторингів,
семінарів, зустрічей; сприяння діяльності підприємців-початківців, проведення зустрічей з найбільш
успішними підприємцями, проведення конкурсів молодих бізнес-проектів, мастер-класів для
підприємців.
Отже, маркетингові дослідження необхідні для забезпечення інформацією з метою виявлення
існуючих можливостей та розробки стратегій розвитку, застосовуючи при цьому найновітніші
технології та всі можливі засоби.
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АКТУАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ПІДПРИЄМСТВАХ
Глобалізація ринків, збільшення конкуренції, зростаюча популярність нової виробничої
інноваційної моделі, доводять суб`єктам господарювання, що управління змінами є невід‘ємним
елементом успішного ведення бізнесу. Управляти змінами - значить рухатися від проблемного стану
до стану вирішеної проблеми.
Досліджуючи вказану проблематику варто відмітити, що фундатором процесу організаційних
змін більшість науковців, вважають американського соціолога Курта Левина. Запропонований ним в
1951 р. трьохступінчастий підхід «розморожування (процес визнання необхідності організаційних
змін) - здійснення змін (самі зміни або процес їх здійснення) – заморожування (процедури
підсилення, підтримки змін до такого рівня, коли вони стають сталою частиною системи)» і нині
залишається найпоширенішим «загальним рецептом» по впровадженню змін в організаціях.
Цікавими є наукові дослідження Ларрі Грейнера, який більш відомий як автор моделі
життєвого циклу організації. Так, вказаним науковцем розроблена модель успішного управління
змінами, яка продемонстрована процесом із шести етапів:
1. Тиск і спонукання (тиск факторів зовнішнього середовища та визнання необхідності змін
через динаміку внутрішніх факторів);
2. Посередництво та переорієнтація уваги (залучення зовнішнього консультанта чи
співробітників як посередників);
3. Діагностика і визначення конкретних проблем – усвідомлення (збирання інформації «згори
до низу» за умов зворотного зв‘язку);
4. Вирішення проблеми та забезпечення зобов‘язання щодо виконання нового курсу;
5. Експеримент і виявлення (аналізування наслідків експериментального впровадження змін з
метою підвищення їх ефективності шляхом коригування);
6. Підкріплення і згода (мотивування персоналу та впровадження змін).
По суті, Л. Грейнер деталізував етапи моделі Левіна. Досліджуючи вказану проблематику ми
звернули увагу на те, що у сучасній літературі відомі дослідники, професори Гарвардської школи
бізнесу Майкл Бір і Нітін Норіа виділяються дві полярні концепції: теорія Е та теорія О, кожна з яких
визначає відповідну стратегію змін. Так, теорія Е розглядає фінансові цілі та орієнтується на їх
ефективне досягнення, враховуючи постійний тиск акціонерів компанії. Лідери, які вибирають теорію
Е, управляють змінами зверху вниз, вважають, що лише керівник підприємства може прийняти
правильне стратегічне рішення щодо змін, впровадження нових технологій і вдосконалення, тобто
всіх ініціатив, необхідних для виживання у мінливих умовах зовнішнього середовища.
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Теорію О характеризує високий рівень залучення працівників до процессу прийняття рішень,
розвиток здібностей співробітників. Теорія О стверджує, що акцент тільки на фінансовому стані
підприємства під час проведення організаційних змін - помилка. Прагнучи зберегти гармонію у
взаєминах співробітників і менеджерів, теорія О намагається уникати радикальних змін і кадрових
скорочень, які характерні під час використання теорії Е. Застосування теорії О організаційних змін
передбачає створення атмосфери співробітництва і довіри.
Таким чином, узагальнюючи наукові надбання можемо констатувати, що уміння змінитися
вчасно й потрібним чином стає однією з визначальних умов ефективного функціонування й розвитку
сучасних підприємств і компаній. Ефективне управління змінами є складним та необхідним
завданням менеджменту. Складність перетворень зумовлює необхідність своєчасних та комплексних
змін у діяльності підприємств – у технологіях, що використовуються, у методах управління, у
вимогах до компетенції фахівців, до форм взаємодії із зовнішнім середовищем.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ НА
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В умовах інтеграційних процесів першочерговим завданням для українських підприємств є
підтримання конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на закордонних ринках. Для того,
щоб забезпечити виробництво високоякісної продукції та ефективне використання всіх ресурсів
підприємства необхідно впроваджувати засоби, що дозволяють максимально автоматизувати
виробничі, управлінські, комунікаційні бізнес-процеси. Найбільш відомими є ERP-системи, які
забезпечують оперативне планування та управління ресурсами підприємства.
ERP-система – це методологія ефективного планування и управління всіма ресурсами
підприємства, які необхідні для здійснення його діяльності [1].
Основним призначенням ERP-систем є інтеграція відділів і функцій компанії в єдину
комп‘ютерну систему, яка зможе задовольнити всі специфічні потреби окремих підрозділів. ERPсистеми є інтегрованою сукупністю підсистем управління за такими стандартними напрямками [2]:
фінанси, персонал, матеріальні потоки, виробництво, запаси, технічне обслуговування та ремонт
обладнання, проекти, якість тощо.
На сьогоднішній день на світовому ринку представленні близько 500 систем, що відповідають
стандартам ERP-систем. Серед них лідерські позиції, на які припадає майже половина обсягу даного
ринку, займають такі компанії: SAP AG, Oracle, J. D. Edwards, PeopleSoft, Baan.
Процес впровадження ERP-систем є досить складним та тривалим, він вимагає ретельної
підготовки, великого обсягу знань, кваліфікованого персоналу та значних витрат. Незалежні
дослідження компанії Panorama Consulting Solutions, щодо використання ERP-систем під час яких
було опитано 200 респондентів показали, що середня вартість впроваджень становить 7,3 млн дол.
США, а середня тривалість впровадження склала 16,6 місяців [3]. Для українських підприємств
оптимальною альтернативою коштовним закордонним системам, є впровадження програмного
забезпечення вітчизняних виробників: FlagmanExpress, КАС ―Бізнес Люкс‖, Флагман, Фрегат –
Корпорація, АВА Системи, Галактика – ERP, «1С: Управління виробничим підприємством 8.0»,
«Парус – Підприємство 8.5».
Використання ERP-систем дає змогу оптимізувати всі внутрішні бізнес-процеси та звільнити
менеджерів від рутинної роботи, що у свою чергу сприяє підвищенню ефективності діяльності та
конкурентоспроможності підприємства (Рис. 1).
Необхідно зазначити, що багато вітчизняних підприємств стикаються з певними труднощами
під час впровадження закордонного програмного забезпечення, зокрема: 90% підприємств не готові
до реорганізації своєї діяльності, що необхідна при впровадженні даних систем; недостатня
компетентність керівництва та персоналу під час управління процесом впровадження ERP-систем;
виявлення нестачі ресурсів підприємства в процесі впровадження системи, як результат нечіткої
бюджетної та цінової політики з боку правління підприємства.
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Рис. 1 – Середні значення ефективності впровадження ERP-систем
Таким чином, впровадження систем планування ресурсів забезпечує інтегрування всіх бізнеспроцесів підприємства в єдину цілісну систему, що суттєво вдосконалює та підвищує ефективність
його функціонування. Економічний ефект від впровадження досягається, завдяки зменшенню
виробничих запасів та вивільненню оборотних коштів. Використання інформаційних систем є
комплексним і складним процесом, але виступає необхідною умовою успішного розвитку
вітчизняних підприємств, що забезпечує конкурентні переваги в усіх сферах діяльності.
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К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
«История миграции – это история человечества». Данный тезис высказал известный ученый,
исследователь А. Золберг. Нарастающие демографические проблемы в обозримой перспективе будут
продолжать влиять на региональные рынки труда, как стран Запада, так и России, вызывая
необходимость привлечения и использования иностранной рабочей силы.
Анализ и сравнение зарубежного опыта регулирования в сфере миграции демонстрируют
существенные различия в миграционной политике государств, обусловленные историческими,
экономическими и политическими причинами. Некоторые страны исторически формировались как
иммигрантские (например, США, Канада, Австралия). А иные вынуждены были принимать
мигрантов из бывших колоний (Великобритания, Бельгия, Франция).
Ряд государств имеют экономическую заинтересованность в иммигрантах как дешевой
рабочей силе (например, Германия), а другие страны открыли доступ беженцам под влиянием
либеральных настроений в европейском сообществе (например, Швеция, Дания, Голландия).
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В США и Европе в 1980-е годы использовался инструментарий регулирования миграции на
основе реализации либеральной миграционной политики, исходя из востребованности рынками
трудовых ресурсов.
Выделяются три основные модели миграционной политики, связанные с проблемой
интеграции и адаптации мигрантов:
- модель «приезжего рабочего», когда мигранты заполняют пробелы на рынке труда и,
пробыв некоторое время на территории государства, возвращаются на родину. Ей характерно
отсутствие механизмов адаптации мигрантов, так как они все равно должны будут покинуть страну.
Как показывает практика, временные мигранты превращаются в постоянных и сталкиваются с
проблемами, вызванными отсутствием адаптации;
- модель мультикультурализма, когда мигранты воспринимаются как постоянные жители в
будущем, в связи с чем отношение к ним должно быть как к гражданам (необходимо учитывать их
культурную специфику). Она строится на регулировании отношений между общиной мигрантов и
коренным населением. Но практика демонстрирует, что государству не удается избежать вражды и
экстремизма в отношениях между мигрантами и коренным населением;
- модель ассимиляции, когда мигранты рассматриваются как лица, заключившие контракт с
государством и в связи с этим обязанные ассимилироваться с местным населением и традициями.
На основании этих моделей, формируются следующие основные варианты политики
регулирования государств в сфере миграции:
- нейтралитет государства к таким сферам, как культура и религия, и закрепление лишь самых
общих стандартов в данной сфере (равенство религий и культур);
- признание культурных различий и предоставление мигрантам особых прав в сфере культуры
(например, обучение на родном языке);
- признание культурных различий и создание различных норм для мигрантов и коренного
населения;
- создание культурной автономии для мигрантов.
В мировой практике существуют общие тенденции к ужесточению миграционного
законодательства и усилению государственных институтов в регулировании миграции, которые
обусловлены следующими ключевыми проблемами.
Во-первых, остро стоит проблема обеспечения прав мигрантов в силу возрастания их влияния
на демографическую и экономическую ситуацию в государстве.
Во-вторых, миграционная политика меняется в связи с озабоченностью государств
террористическими угрозами.
В-третьих, обостряется проблема вынужденной миграции, возросшей из-за роста
вооруженных конфликтов и обострения международных отношений. Расходы на содержание
беженцев становятся все более обременительными для государств.
В-четвертых, все сильнее обостряется проблема роста нелегальной миграции, носящей ярко
выраженный трудовой характер.
Для решения указанных проблем государства предпринимают различные меры регулирования
миграции. Некоторые идут по пути снижения квот на въезд трудовых мигрантов, другие реализуют
политику добровольного возвращения.
Кроме того, применяются такие меры, как усиление контроля над въездом в пунктах
пересечения границ, депортация, карательные меры в отношении работодателей, использующих труд
нелегальных мигрантов, и организаторов нелегальной миграции (штраф или лишение свободы).
Одним из направлений политики ряда государств является реформирование регулирования в
сфере приема беженцев. Те государства, которые лидируют в приеме беженцев, несут огромные
финансовые расходы.
Миграция может иметь неоднозначные, а подчас непрогнозируемые экономические и
социальные последствия для страны в целом и для каждого еѐ региона в частности. Они способны
дифференцированно проявляться в различных сферах - региональной, структурно-отраслевой,
социально-демографической, этнокультурной и во многом другом. В США одним из наиболее
мощных государственных органов является Служба иммиграции и натурализации. Она включает
разветвленную сеть региональных организаций, сухопутные пограничные войска, систему
общественных организаций, финансируемых из государственного бюджета и действующих под
контролем государства. Комитет, занимающийся проблемами миграции, имеется и в Конгрессе
США. Иммиграционное законодательство страны довольно часто корректируется, а на развитие
Службы иммиграции и натурализации ежегодно увеличиваются государственные дотации. Сейчас
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иммиграционная служба США находится в процессе реорганизации, в процессе которой будут
выделены два самостоятельных блока: Бюро соблюдения иммиграционной политики (БСИП) и Бюро
иммиграционных служб (БИС).
БСИП - это своего рода силовое подразделение, в задачи которого будет входить контроль за
пограничным режимом, разведывательные функции, координация деятельности с другими силовыми
ведомствами по вопросам пресечения незаконной миграции.
БИС будет заниматься рассмотрением ходатайств об иммиграции, предоставлении убежища,
натурализации, выдачей и пролонгацией грин-карт, выдачей разрешений на въезд, предоставлением
вида на жительство и другими вопросами помощи легальным мигрантам.
В Швеции вопросами иммиграции и натурализации занимается Департамент по делам
иммиграции (SIV). Он принимает решения о предоставлении разрешений на жительство, решения по
ходатайствам о предоставлении гражданства. Кроме того, в Швеции действует Совет по выработке
политики помощи беженцам - неправительственный орган, а также Комитет по выработке политики в
отношении иммигрантов и беженцев.
В разных странах существуют также разные подходы к тому, какие источники информации
считать основными. Так, в Австралии, Японии, Новой Зеландии и Великобритании и ещѐ некоторых
странах роль основного источника данных выполняет пограничная статистика. В Германии, Венгрии,
Японии и Швейцарии разработаны специальные регистры для иностранцев, которые представляют
данные, как по притоку, так и по оттоку мигрантов.
Таким образом, в сфере миграционной политики государства используют различные
механизмы и модели регулирования. Однако анализ мировой практики показывает, что ключевые
проблемы, которые приходится решать государствам в сфере миграции, общие.
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СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
В сучасних умовах господарювання України ми маємо нагоду споглядати феномен побудови
і творення новітньої самобутньої системи вищої мистецької освіти з притаманними саме їй
духовними традиціями й ментальними особливостями. Як унікальний культурний феномен вона має
здатність реагувати на виклики часу, кризи світової та національної економіки, які безперечно чинять
вплив на мистецьку сферу. Однак, трансформація мистецькоъ реальності потребує сучасного
прогностичного бачення перспектив розвитку соціокультурної сфери як України, так і світової
спільноти, оскільки саме вони здатні забезпечити ефективне функціонування системи мистецької
освіти. Це, у свою чергу, потребує переосмислення специфіки управління вищими навчальними
закладами мистецької освіти та вдосконалення існуючих управлінських моделей для забезпечення
ефективного їх функціонування.
Однак, реалізація даних завдань пов‘язана із деякими об‘єктивними умовами, які притаманні
нашому суспільству: поступова зміна характеру суспільних відносин; різноманітність і строкатість
духовного життя; формування нових соціально-духовних потреб, критеріїв оцінки явищ культури і
мистецтва; особистісний акцент у соціумі та в культурній сфері; формування нової інфраструктури
мистецької сфери та вироблення й упровадження нових принципів управління нею під впливом
глобалізаційних чинників ринкової економіки [1, с. 243].
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У таких об‘єктивних соціально-економічних умовах особливого значення набуває здатність
системи управління вищими навчальними закладами мистецької освіти до оновлення, її відкритість
до інновацій. Особлива роль у цьому процесі належить управлінцю мистецького вищого навчального
закладу, який має бути інноваційним і водночас виконувати важливу суспільну місію, яка спрямована
на збереження та трансляцію споконвічних національних культурних цінностей і передбачає:
- формування та збереження самобутності вітчизняних культури та мистецтва, зміцнення їх
базових елементів;
- забезпечення необхідних умов задля збереження національної історичної і культурної
спадщини, розмаїття традицій, забезпечення передачі їх майбутнім поколінням;
- продукування системи позитивних цінностей, які спонукатимуть ефективну розвиток
творчого потенціалу нації.
Крім того, виклики сьогодення спонукають кожен мистецький вищий навчальний заклад бути
інноваційним, оскільки інновації виступають новим конкурентоспроможним продуктом освітнього
світового простору, а ефективна побудова системи управління мистецьким вищим навчальним
закладом, яка здатна до створення нових ідей, стимулює розвиток креативної особистості в
глобалізаційних умовах розвитку світового економічного простору.
У сучасному освітньому просторі модернізація системи управління мистецькими вищими
навчальними закладами також зумовлена необхідністю принципового оновлення засад їх
функціонування. Такі навчальні заклади мають продукувати нові ідеї та уособлювати майданчик для
їх апробації. Вони мають поєднувати як процеси активного акумулювання сили різних духовних
потоків, так і поєднання прагматизму з романтизмом, традицій та інновацій, неперервності пошуку й
ґрунтовного аналізу практичної діяльності, високого рівня дисципліни з відчуттям внутрішньої
свободи [2].
Основною причиною даних трансформацій є поглиблення та інтенсифікація інтеграції
вітчизняного мистецько-освітнього процесу до європейських стандартів, що дасть смогу Україні
ввійти в єдиний європейський освітній простір зі збереженням національної ідентичності мистецької
освіти. Оскільки, відповідно до Болонської декларації, передбачається досягнення вищезазначених
цілей у межах своєї компетенції, поважаючи відмінності в культурі, мові, національних системах, а
також автономію університетів з метою зміцнення європейської сфери вищої освіти, передусім, на
засадах рідної історії та культури [3, с. 9].
Крім того, безперервність мистецької освіти має забезпечуватись характером мистецької
діяльності, професійний рівень якої досягається й підтримується протягом тривалого навчання
майбутнього митця в спеціалізованій школі, училищі та ВНЗ [2]. Завдяки чому має формуватися
високий рівень виконавського професіоналізму, що сприятиме підготовці висококваліфікованих
фахівців-виконавців. Одностайність поглядів на цю проблему спонукала об‘єднати зусилля
керівників провідних мистецьких вищих навчальних закладів України над ефективним
позиціонуванням і збереженням дієвої та апробованої часом моделі фахової підготовки фахівців
мистецького спрямування високого професійного рівня, яка уособлює класичне тріо: мистецька
школа (початкова ланка) — мистецьке училище, коледж (середня ланка) — мистецький ВНЗ (вища
ланка).
Так, поряд із професійною підготовкою мистецьких кадрів, вищий мистецький навчальний
заклад має надати своїм випускникам вагомого обсягу сучасних знань, які дозволяють молодим
митцям інтегруватись у глобальний соціум та культурний простір.
Сучасна соціокультурна реальність висуває до митців нові виклики, активніше діє нова
світова концепція територіального, соціального й економічного розвитку, яка пріоритетами розвитку
інноваційної економіки визначає культурні ресурси та творчість, а мистецтво і культура виступають
основними рушійними силами креативної економіки. Реальність диктує нові умови праці митця,
ставить нові завдання, на які слід зважати в процесі навчання. У зв‘язку із цим сучасна управлінська
складова мистецької вищої освіти потребує суттєвого змістового оновлення [2].
Управлінець мистецького вищого навчального закладу має активно розробляти відповідні
навчальні проекти, спецкурси, налагоджувати співпрацю із провідними продюсерськими компаніями
та концертними агенціями. Управлінець має сприяти задоволенню потреб держави в підготовці
менеджерів творчих сфер діяльності та очікування суспільства. Оскільки саме мистецькі індустрії
можуть суттєво змінити структуру економіки, принести прибуток державі, працювати на культуру,
мораль і етику суспільства.
Отже, вітчизняна система управління мистецькою вищою освітою, враховуючи інтенсивні
інтеграційні порухи вітчизняної економіки в європейський та світовий економічний простір, потребує
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трансформаційних змін. Вирішення проблем мистецької освіти потребує врахування специфіки її
діяльності та обговорення на усій ієрархії рівнів управління – від місцевих до національного та
світового, оскільки синергія розумів мистецьких фахівців дасть змогу окреслити чіткі вектори
ефективного розвитку даної системи, задовольнивши при цьому глобалізовані виклики часу та
суспільства.
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ЗНИЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЦИКЛУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУВАННЯ
НАФТОПРОДУКТІВ
Операційний цикл включає період від моменту надходження на склад підприємства товарноматеріальних цінностей до зарахування коштів на рахунки за реалізацію продукції. Задоволення
попиту споживачів зумовлює не тільки виробництво нафтопродуктів у необхідних обсягах,
асортименті й потрібної якості, але і доставку їх до місця використання в потрібний час. Орієнтація
закритого акціонерного товариства «Торговий Дім «Укртатнафта» на концепцію збуту відбиває
устремління максимізувати обсяг реалізації широкого асортименту товарної продукції високої якості.
Торговий Дім реалізує нафтопродукти більше 50 найменувань, в тому числі високооктановий бензин
АІ-95, не етилований бензин марок А-76 і А-92, моторні, трансмісійні, індустріальні масла, бітум
будівельний і шляховий, дизпаливо, мазут, присадку «Днепрол», сірку, парафін та багато інших.
Ключова роль по досягненню поставленої мети відводиться збутовій службі, робота якої
централізовано контролюється. Активізується діяльність торгового дому по вивченню кон‘юнктури
ринку, з‘ясуванню потреб та запитів потенційних споживачів, що враховуються при формуванні
виробничих планів. Раціональний рівень збуту забезпечує максимальну вигоду як виробникові
нафтопродуктів, так і споживачам при їх використанні. Централізований контроль збутової діяльність
тісно пов‘язується з комплексним дослідженням ринку нафтопродуктів, плануванням їх асортименту,
заходами по скороченню фінансового циклу, стимулюванню збуту й реклами.
Управління збутом в торговому домі зумовлене дослідженням основних методів і форм
реалізації на базі поглибленого аналізу існуючого механізму господарських зв‘язків підприємствавиробника з організаціями споживачами та збутовими посередниками з метою його подальшого
удосконалення в інтересах підвищення конкурентоздатності й рентабельності продукції. Для
підвищення ефективності управління збутом продуктів нафтопереробки реалізується комплекс
заходів: аналізується збутова діяльність по торговому дому і по кожному із каналів розподілу
(кількість і обсяги замовлень на нафтопродукти, час на переговори із споживачами по укладанню
контракту на поставку продукту відповідного найменування, методи пропозиції продукції
споживачам і техніка їх реалізації, якість і своєчасність надання звітності про збутову діяльність);
прогнозуються обсяги збуту нафтопродуктів за основною номенклатурою; вибираються і
обґрунтовуються канали раціонального розподілу нафтопродуктів; досліджуються перспективи збуту
нафтопродуктів виробництва компанії в неосвоєних регіонах; вивчається збутова діяльність
конкурентів з реалізації нафтопродуктів (політика цін; методи, канали стимулювання збуту; види і
форми реклами); розробляються форми матеріального заохочення (премії, додаткові виплати, цінні
подарунки), що стимулюють успішне здійснення збутових операцій.
Головною перевагою торгового дому з точки зору клієнтів, що купують нафтопродукти
дрібним оптом, є забезпечення транспортування вантажів автомобілями компанії. Керівництво
компанії розцінює таке нововведення як фактор, що збільшує привабливість співробітництва на
дрібнооптовому ринку світлих нафтопродуктів та підвищення конкурентоспроможності в
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своєчасному транспортуванні вантажів з регіональних нафтобаз до пунктів роздрібної реалізації.
Компанією створена розгалужена служба автомобільних перевезень нафтопродуктів з місце
розташуванням управління в Кременчуці.
Найважливішим показником роботи транспорту виступає собівартість автомобільних
перевезень. На автомобільному транспорті розрізняють повну собівартість і собівартість, що
припадає на одиницю транспортної роботи тонно-кілометр. Повна собівартість перевезення
складається із змінних, постійних, вантажно-розвантажувальних і шляхових витрат. В практиці
господарювання автотранспортних підприємств, занятих обслуговуванням нафтопереробних
комплексів, витрати шляхові на вантажно-розвантажувальні роботи не враховуються. Змінними є
витрати, що залежать від пробігу автомобіля. До них відносяться витрати на паливо, мастильні
матеріали, технічне обслуговування і ремонт автомобіля, амортизацію рухомого складу (в частині
призначеній на капітальний ремонт). Названі витрати розраховуються на кілометр пробігу. Для
розрахунку собівартості перевезення нафтопродуктів по типам бензовозів за місткістю автоцистерн
використали окремі показники їх експлуатації, які наведені в табл.
Таблиця – Техніко-економічні показники перевезення нафтопродуктів бензовозами (в середньому за
місяць).
Найменування показників
Тип за місткістю автоцистерни, м3
9,0
15,5
20,0
22,5
28,0
Сплачений пробіг, км
2250
2250
2250
1850
1850
Загальний пробіг, км
4500
4500
4500
3700
3700
Кількість ходок
13
13
13
9
9
Виконання спеціальних операцій, шт.
13
13
13
Норма витрати палива, л/100 км
32
43
49
64
64
Витрати палива при зливі, л
8
16
20
Маса вантажу, т
6,84
11,93
15,20
17,10
21,28
Середня ціна дизпалива, коп./л
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
Зниження собівартості перевезень є одним із найважливіших напрямків ефективної діяльності
автотранспортних підприємств. Доцільно реорганізувати окремий підрозділ бензовозів в самостійну
госпрозрахункову структуру.
Чабаненко Олег Володимирович, ст. викладач
Кременчуцький інститут Дніпропетровського університета Імені Альфреда Нобеля
ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОСВІТІ
Одним з перспективних напрямків є впровадження вільного програмного забезпечення (ВПО).
Перехід освітніх установ на ВПО дає можливість зниження витрат на навчальний процес і переходу
на ліцензійно чисте програмне забезпечення. Сьогодні вже в цілому ряді країн визнано доцільність
використання вільного ПЗ в державному секторі та сфері освіти. Але в Україні станом на
сьогоднішній день пропрієтарне ПЗ відчутно домінує на вітчизняному IT-ринку. Особливою мірою
це стосується державного сектору, чимала частка коштів в якому не завжди виправдано витрачається
саме на закупівлю ліцензій пропріє тарного ПЗ. . До сильних сторін пропріє тарного ПЗ належать:
більш проста адаптація до використання, підтримка користувачів з боку компаній-постачальників,
автоматичне оновлення версій, більш широке функціональне охоплення сфер застосування тощо.
Проте його основним недоліком є висока вартість ліцензії на право користування.
Вільне програмне забезпечення можливо не лише модифікувати, але й також поширювати його
або модифіковані версії безкоштовно чи на комерційній основі.
До ознак вільного ПЗ, згідно з організацією Open Source Initiative (OSI), належить право
модифікувати ПЗ, поширювати його безкоштовно. Вільні ліцензії надають, таким чином,
користувачеві право копіювати, використовувати чи модифікувати програми, що дає можливість
заощаджувати кошти на відсутності обов‘язковості ліцензійних відрахувань.
Перевагами вільного ПЗ є відкритість кодів програм, відсутність витрат користувачів на
придбання
ліцензій, безкоштовність, безпечність,
можливість
вільного
копіювання
та
розповсюдження програм, висока швидкість розробки нових релізів, випуску нових поправок і
програмних продуктів.
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До недоліків вільного ПЗ відносять відсутність підтримки розробників, меншу сферу
функціональності, а також значно меншу популярність серед користувачів та високі вимоги до рівня
фахівців, котрі займаються впровадженням і підтримкою використання ПЗ. Проте нерідко вільне ПЗ
постає не гіршим за пропрієтарне, особливо, коли йдеться про співвідношення «ціна-якість». Вільне
програмне забезпечення дає свободу у керуванні комп‘ютерами, на відміну від пропрієтарного дає
можливість вивчати самі програми та виступає опосередкованим стимулюючим фактором до
навчання.
Проте недостатня поширеність вільного ПЗ, необізнаність більшості користувачів є одними з
найбільш значущих причин того, що перехід до вільного ПЗ поки все не відбувся вУкраїні.
Основою для створення навчальних систем, повністю побудованих на використанні ВПО, є
операційні системи на базі GNU/Linux. До достоїнств операційної системи Linux звичайно відносять
надійність, стійкість до комп'ютерних вірусів, а також безкоштовність. Як недоліки звичайно
називають труднощі обміну програмами між різними дистрибутивами, відсутність драйверів до
комп'ютерних пристроїв, які розраховані тільки на MS Windows.
Таким чином, є можливість вибору: переходити на ВПО на основі Linux або здобувати
ліцензійні програми для Windows самостійно. Розглянемо програми, що входять до складу
дистрибутивів Linux, аналогічні відомим програмам MS Windows. Замість офісного пакета MS Office
у Linux є пакет Libre Office аналогічного призначення. У нього входять текстовий процесор Writer,
табличний процесор Calc, редактор презентаційний графіки Impress, СУБД Base. Як компоненти цей
пакет включає також редактор формул Math і графічний редактор векторного типу Draw (аналогічний
можливостям панелі малювання в MS Word).
Для роботи з комп'ютерною графікою можна використати нескладний редактор Scencil або
більше серйозні програми - графічний редактор растрового типу GIMP (аналог Photoshop) або
редактор векторної графіки Inkscape (аналог CorelDraw). Є також заміна програмі PageMaker настільна видавнича система Scribus.
Для роботи в мережі Інтернет Linux включає браузер Mozilla Firefox, програми для обміну
миттєвими повідомленнями (аналоги ICQ) Pidgin й Kopete, поштові клієнтські програми Claws Mail й
Mozilla Thunderbird і деякі інші додатки.
Для перекладу текстів з іноземних мов замість словника ABBYY Lingvo можна використати
словники й перекладачі StarDict, Multitran, Ksocrat.
До складу дистрибутивів Linux входить ряд службових програм: простий текстовий редактор
Abiword, програма редагування електронних таблиць Gnumeric, програма для перегляду графічних
зображень GQview, файловий менеджер, аналоги Калькулятора й т.д. Для запису файлів на CD або
DVD-диски замість розповсюдженого комерційного додатка Nero можна використати програми
XFBurn й K3b, для сканування зображень - XSane. Для відтворення відео й аудіо є програми Xine,
Kaffeine, Amarok, для обробки - Krec, Audacity, відеоредактор Kino.
Для навчання програмуванню дистрибутиви Linux містять мови програмування Gambas
(Бейсик), Free Pascal (Паскаль), середовище Lazarus (аналог Delphi), візуальне середовище розробки
C/C++ - програму Kdevelop. Для розробки веб можна застосовувати веб-редактор BlueFish й Quanta
Plus.
Нарешті, для поглибленого вивчання інформатики й математики можна використати системи
комп'ютерної математики Maxima й Scilab, що мають широкий набір засобів для проведення
аналітичних і чисельних обчислень, близькі по можливостях до комерційних систем Maple й
Mathematica.
Ряд програм у дистрибутивах Linux мають навчальну спрямованість, наприклад, програма
KBruch - для навчання діям зі звичайними дробами, KPercentage - діям з відсотками, програма
Kalzium - для вивчення періодичної таблиці хімічних елементів, KStars - настільний планетарій,
KmPlot - інструмент для побудови графіків функцій, тестова оболонка KEduca дає можливість
створення тестів по різних предметах.
Таким чином, дистрибутиви Linux для освітніх установ містять все необхідне для роботи. Це
дозволяє зробити висновок про те, що вільне програмне забезпечення дає можливість забезпечити
частину навчальної діяльності освітніх установ без використання комерційного програмного
забезпечення. Впровадження вільного ПЗ дозволить суттєво заощадити бюджетні кошти на
закупівлю програмного забезпечення від комерційних виробників, вирішити значною мірою питання
«інтелектуального піратства» в комп‘ютерній сфері, що сприятиме покращенню міжнародного
іміджу нашої держави, сформувати прозорі ринкові умови для виробників програмного забезпечення
в Україні, що сприятиме пожвавленню конкуренції та унеможливленню монополії у цій сфері.
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УДК 338.242.4
Чекіна І. Г., СакунЛ. М.,
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, м. Кременчук
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА
КРЕМЕНЧУКА
Економічна криза, швидко мінлива кон‘юнктура цін на енергоносії, інфляційні процеси,
низька платіжна дисципліна ускладнюють економічне становище підприємств. Маркетинг є однією із
систем управління підприємством, що передбачає врахування всіх процесів, які відбуваються на
ринку для прийняття господарських рішень.
Розроблення успішної стратегії діяльності підприємства та відповідного комплексу
маркетингових заходів вимагає достовірної та перевіреної інформації щодо ринку та ринкового
середовища. Одним із способів отримання спеціальної інформації є проведення маркетингових
досліджень.
Роль досліджень полягає в обліку та оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, створенні
конкретної програми їх задоволення, враховуючи існуючу ситуацію на ринку, можливості фірми та її
потенціал. Метою цих досліджень є виявлення ринкових можливостей фірми, завоювання стабільних
конкурентних позицій на ринку, зменшення ризику та збільшення шансів на результативний успіх
всієї маркетингової діяльності.
Сьогодні Кременчук є одним з найбільших промислових міст центральної України, входить
до складу Кременчуцької агломерації, що спеціалізується в сфері машинобудування, енергетики,
хімічної, гірничорудної, нафтопереробної промисловості та металообробки.
Провідною галуззю економіки міста є промисловість. На території міста також зареєстровано
і працюють 22 сільськогосподарських підприємства, більшість з яких (14) є господарськими
товариствами. У місті зосереджена величезна кількість промислових підприємств: Кременчуцький
нафтопереробний завод, Крюківський вагонобудівний завод, КрАЗ, Кременчуцький автоскладальний
завод, Кременчуцький колісний завод, Кременчуцький завод дорожніх машин, Кременчуцький
сталеливарний завод, Кременчуцький завод технічного вуглецю, м'ясокомбінат, хлібозаводи,
молокозавод, дві швейних фабрики, кондитерські фабрики та інші підприємства. Діяльність
промислових підприємств міста протягом 2014-2016 років характеризувалася високою ризикованістю
внаслідок загострення фінансово-економічної та політичної ситуації на макро- та мезорівнях.
Втрата традиційних ринків збуту, девальвація національної валюти, подорожчання сировини
та матеріалів внаслідок різких «курсових стрибків», мінливість законодавчої бази – все це негативно
позначилося на результатах діяльності вітчизняних підприємств усіх галузей національного
господарства.
Тенденцію розвитку і падіння виробництва можна спостерігати на прикладі основних
підприємств у Кременчуці (табл.1, 2) [1]. Так, харчопром, який протягом останніх двох років
демонстрував темпи зростання на фоні загального падіння машинобудування – основних підприємств
Кременчука, уже не нарощує обсяги виробництва: падіння спостерігається на кондитерській фабриці
«Рошен» і на молокозаводі. Імовірно, що підприємства просто вичерпали свій ресурс росту, який
диктують ринкові умови та конкуренція.
Таблиця 1
Збільшення обсягів виробництва в м. Кременчуці за 1 півріччя 2015 – 2016 рр.
На 01.07. На 01.07.
У відсотковому
Назва підприємства
2015 р.
2016 р.
співвідношенні, %
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
160
870
544
(вантаж. вагонів)
ПАТ «Укртатнафта» (тис. т, нафти)
910
1060
18
ПАТ ЗТФ «Кремтекс» (тис.од.)
61,5
70,5
14,6
Крюківське кар‘єроупрвління
13,2
182,6
1383
(тис. м3щебеню)
Малокохнівський гранкар‘єр
90,9
105,7
16,3
(тис. м3щебеню)
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Таблиця 2
Зменшення обсягів виробництва в м. Кременчуці за 1 півріччя 2015 - 2016 рр.
Отже, сучасний стан вітчизняних підприємств, незважаючи на високий потенціал, є
На 01.07. На 01.07.
У відсотковому
Назва підприємства
2015 р.
2016 р.
співвідношенні, %
ПАТ «АвтоКрАЗ» (автомобілів)
577
406
-29,8
ПАТ «Кредмаш» (установок)
21
14
-33,3
ПАТ «Кременчуцький колісний завод»
623,2
459,1
-26,3
(тис.шт.коліс)
Кар‘єроуправління «Кварц»
315,1
227,3
-27,9
(тис. м3 щебеню)
Кременчуцький молокозавод
36494
33011
-9,5
(тонн продукції)
Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
30124,2
27178,7
-9,8
(тонн продукції)
незадовільним. Основні причини цього: відсутність державної підтримки; низькі темпи розробки та
випуску нової продукції; застарілі основні виробничі засоби; брак обігових коштів на підприємствах;
недостатні внутрішні ринки збуту; недостатня конкурентна спроможність підприємств
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Преобразования, происходящие в развитии нашего общества, ставят перед высшими
учебными заведениями новые цели и задачи по развитию человеческого ресурса, так необходимого
строящейся инновационной экономике страны. Способность системы образования решать эти задачи,
удовлетворяя общество в высококачественных кадровых ресурсах, выстраивает перспективу
экономического и духовного развития страны.
В настоящее время особую актуальность и значение приобретает профессионализм кадров,
которые являются проводником реформ, проводимых в нашей стране. В этих условиях одной из
важнейших задач становится организация целенаправленного дополнительного профессионального
образования, обеспечивающего повышение квалификации и переподготовку кадров для
физкультурно-спортивной отрасли.
Государственная политика в создании эффективной системы последипломного непрерывного
профессионального образования специалистов отрасли должна быть направлена на объединение
усилий и ресурсов государственных и общественных органов, организаций, предприятий, федераций
и ассоциаций, образовательных учреждений повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров [1,2,3], в том числе и для специалистов отрасли «Физическая культура и
спорт».
Система обеспечения качества образовательного процесса в вузе в условиях модернизации
системы образования является наиболее приоритетной и требующей безотлагательных решений.
Использование системы управления качеством образования во многом зависит от
разработанности нормативно-правовой базы [1, 2]. Отсутствие методических пособий и
рекомендаций, необходимых для четкой и последовательной работы по организации и внедрению
принципов менеджмента качества в образовательных учреждениях, затрудняет вышеназванный
процесс.
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Проблема конкурентоспособности становится для специалиста определяющим фактором его
личного успеха в жизни. Особо актуально это при подготовке специалиста по физической культуре.
При переходе на государственные образовательные стандарты, использующие компетентностный
подход, требуется инновационный подход к образованию. А это, в свою очередь, требует от
специалистов, работающих в вузе готовности к инновациям [4]. С этой целью рассмотрим
инновационно-технологический менеджмент в сфере образования, который предполагает не только
управление технологическими, организационными и экономическими инновациями, но и
менеджмент педагогических инноваций, то есть управление процессом разработки и
распространения новых педагогических технологий, новых методов, приемов, методик
преподавательской деятельности.
Технологические инновации приводят к существенному расширению множества
педагогических методов и приемов, которые существенно влияют на характер преподавательской
деятельности, тем самым, оказывая воздействие в целом на развитие педагогической подсистемы.
Использование новых технологий в учебном процессе приводит к тому, что развиваются: новые
педагогические методы и приемы, новая образовательная среда, новый стиль работы преподавателей,
структурные изменения в педагогической системе.
Эффективность системы непрерывного образования кадров физкультурно-спортивной
отрасли обеспечивается подбором контингента, наиболее подходящего по своим способностям к
педагогической деятельности в области физической культуры и спорта, у которого просматривается
потребность в получении соответствующих специальных знаний в процессе деятельности.
Получившие соответствующую профессиональную подготовку (переподготовку) кадры должны
занять соответствующее их потребностям и знаниям место в профессии, позволяющее им более
эффективно выполнять функции на своем рабочем месте [5].
Одним из ключевых направлений деятельности образовательных учреждений повышения
квалификации и профессиональной переподготовки кадров по дальнейшему укреплению, развитию и
совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы в новых социальноэкономических условиях, должно явиться активное привлечение, поиск и целенаправленное
использование внебюджетных средств и источников финансирования. Назрела необходимость
использования образовательными учреждениями системы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров отрасли широкого спектра образовательных услуг,
являющихся скрытым резервом их эффективной внебюджетной деятельности [6,7].
Исходя из вышесказанного, важными условиями, обеспечивающими переход на качественно
новый уровень высшего профессионального образования специалистов по физической культуре,
являются следующие: решение проблем развития системы образования на уровне не только
образовательной системы, но и общегосударственной политики, а также на международном уровне;
пересмотр роли и функций государства в финансировании и организации физкультурного
образования; реализация принципа системности в менеджменте образования на всех уровнях;
пересмотр роли различных социальных институтов в системе физкультурного образования; развитие
рынка образовательных продуктов и спортивно-оздоровительных услуг; пересмотр роли учебных
заведений и самих обучающихся в организации процесса образования.
Таким образом, выделенные принципы концепции непрерывного повышения квалификации,
отражающие идеи профессиональной подготовки специалиста физкультурно-спортивной отрасли,
определяют пути преобразования научного и инновационного комплексов системы непрерывного
профессионального образования в области дополнительного образования в высококачественный
кадровый ресурс, который своим трудом будет способствовать воспитанию здорового поколения, а
это, в свою очередь, будет способствовать качественному обновлению и развитию страны.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Управління персоналом є невід‘ємною складовою діяльності будь-якого підприємства. Від
того на скільки ефективним буде управління, великою мірою залежить подальший успіх конкретного
підприємства і його місце на ринку. Керівники, які здійснюють управління персоналом повинні чітко
усвідомлювати місце працівника в загальній системі всієї організації. При цьому важливо
враховувати той фактор, що людина, на відміну від техніки, здатна мислити, виражатии свої емоції,
саморозвиватися і вдосконалюватися. Жодні інноваційні ідеї не дадуть максимального результату,
якщо при цьому не будуть задіяні фахівці належної підготовки та високої кваліфікації.
Питання щодо управління персоналом розглядало чимало вітчизняних та зарубіжних вчених.
Серед них такі: Армстронг М.,
Балановська Т.І., Євтушевський В.А.,
Крушельницька О. В., Лазаренко Л., Савченко В. А., Парімал Ч. Б., Ядворська О. та інші. В роботах
цих науковці були визначені теоретичні аспекти управління персоналом.
Процес управління людськими ресурсами повинен відповідати тим методам розвитку, які
притаманні для конкретного підприємства, він має захищати права і обов‘язки працівників, а також
забезпечувати дотримання правил при формуванні, стабілізації і використанні людських ресурсів.
Однією з найважливіших є така проблема як підбір та формування кадрів із сучасним
економічним мисленням, створення таких умов які б сприяли ефективній продуктивності праці та
формування сприятливого клімату у колективі. Проте, можна виділити і такі проблеми, з якими
стикаються при управлінні персоналом (табл. 1)
Багато керівників, рухаючись на шляху до максимального отримання прибутку, вирішення
матеріальних і фінансових проблем, оновлення технічної бази, забувають про благоустрій своїх
підлеглих, створюючи їм неможливі для праці умови. Це є надто ризиковим, оскільки може
призвести до втрат перш за все дорогоцінних, висококваліфікованих працівників [1].
Для того, щоб знайти вірне та результативне рішення щодо підвищення ефективності
управління необхідно провести значний обсяг роботи. Насамперед це аналіз ринку, конкурентів,
тобто враховвуючи зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. Для цього запропоновано
наступні шляхи:
1. Залучення персоналу до пошуку управлінських рішень і вирішення певних завдань. Це
дасть змогу виявити нові ідеї і перспективи на майбутнє.
2. Делегування персоналу управлінських функцій низького рівня (підвищення мотивації
працівників).
3. Створення сприятливих умов праці не лише на робочому місці, а й в самому колективі
(коректно вирішувати конфлікти, збільшувати зворотний зв‘язок тощо).
4. Забезпечення персоналу у можливості розвивати свої навички і знання і, тим самим,
підвищувати їх кваліфікацію.
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5. Доступ персоналу до інформації, її своєчасне і повне отримання.
Назва проблеми
Нестабільність
економічної
та
політичної ситуації в
країні
Зневага освітою при
прийомі на роботу
Недосконалість
керування.

Таблиця 1
Сучасні проблеми управління персоналом
Сутність проблеми
Звужуються ринки збуту, відсутні замовлення. Відображається дана
проблема і на працівниках, які не працюють і не мають можливості
реалізувати свій потенціал. А тому виникає ризик втрати кадрів з високою
кваліфікацією.
Керівники більшості підприємств при прийомі на роботу віддають перевагу
працівникам з досвідом, а не молодим фахівцям після навчальних закладів.
Відбувається так зване «вирощування» кадрів.
Насамперед, це проявляється у невмінні керівництва визначати критерії
ефективності роботи, а також ставити цілі і завдання як підлеглим чи
компанії у цілому, так і постачальникам, маркетинговим посередникам
тощо. Як результат відбувається неефективне витрачання значних коштів
та відсутність ринкової стратегії.
Така проблема може призвести до демотивації як одного працівника, так і
всього колективу.

Неврахування
морального
стану
працівника.
Існування негативних факторів зовнішнього середовища повинно давати підприємству
поштовх до пошуку нових напрямів діяльності і бути певним стимулом для покращення свого
становища. Така робота має бути проведена із залученням персоналу. Одним із важливих завдань, які
постають перед керівниками є використання таких методів та засобів, які б сприяли формуванню
ефективних відносин у колективі та створювали б сприятливий трудовий клімат серед працівників.
Таким чином, проблеми управління персоналом завжди матимуть місце в будь-якій
діяльності, але їх реальне бачення, вчасне усунення і ефективне управління принесе значний
результат всьому підприємству.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В контексте наблюдаемых эволюционных преобразований общественно-экономических
систем различного уровня под влиянием развития шестого технологического уклада формируются
приоритеты,
предопределяющие
инновационно-ориентированную
направленность
совершенствования систем управления персоналом, сфокусированных на формировании, развитии и
эффективном использовании интеллектуальных возможностей работников в сфере инноваций,
развитии их инновационных компетенций и инновационной активности на данной основе,
трансформируемых в интеллектуальный капитал, как персонала, так и предприятия в целом.
Управление
развитием
интеллектуализации
персонала
инновационных
предприятий
промышленности становится всѐ более актуальной научной проблемой, корреспондирующейся с
проблемой инновационных преобразований экономики на современном этапе [1, 2].
Процесс интеллектуализации персонала на промышленном предприятии современного уровня
должен быть встроен в инновационный цикл предприятия, оказывая существенное влияние на его
экономические результаты [3]. Основой эффективной взаимосвязи инновационного цикла и
интеллектуализации персонала является определенное управленческое воздействие на процесс
интеллектуализации персонала, влияющее на экономические результаты инновационной
деятельности предприятия в целом. Основными предпосылками, определяющими необходимость
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создания внутрифирменной системы управления интеллектуализацией персонала в составе системы
управления персоналом инновационных предприятий промышленности являются:
- необходимость разработки стратегии и тактики в области управления развитием
интеллектуализации персонала;
достаточно
широкий
перечень
специфических
функций
по
управлению
интеллектуализацией персонала;
- необходимость улучшения информационно-аналитического обеспечения процесса
интеллектуализации персонала;
- потребность в повышении качества управленческих решений, принимаемых по отношению
к процессу интеллектуализации персонала;
- возможность снижения степени неопределенности и риска при реализации инновационных
проектов на предприятии;
- необходимость координации взаимодействия множества различных подразделений
предприятия, деятельность которых связана с интеллектуальным потенциалом персонала;
- специфика инструментов и методов управления интеллектуализацией персонала;
- возможность повышения эффективности распределения и использования интеллектуального
потенциала персонала, относящегося к активной части интеллектуальных активов предприятия, а,
следовательно, влияющего на уровень эффективности использования всех остальных активов
предприятия;
- возможность мультипликации доходов предприятия от эффективного использования
интеллектуального потенциала персонала в инновационной сфере.
Следует подчеркнуть, что для промышленных предприятий, адекватных условиям
инновационной экономики система управления развитием интеллектуализации персонала становится
не просто необходимой, а превращается в систему жизнеобеспечения, является источником
интеллектуальной энергии – наиболее продуктивной из всех видов энергии в условиях современного
инновационного предприятия промышленности. Полученное в ходе исследования представление о
специфике управления интеллектуализацией персонала инновационных предприятий позволяет
предложить принципы классификации и идентифицировать основные характеристики предлагаемой
к разработке системы управления интеллектуализацией персонала (СУИП) (табл. 1).
Таблица 1.
Основные характеристики СУИП инновационных предприятий промышленности
Вид характеристики
Характеристика системы
1. Значение и содержание
Инфраструктурная система: система управления развитием
интеллектуализации персонала исходя из приоритетов
инновационного развития предприятия
2. Стадия развития
Формирующаяся
3. Степень взаимодействия и Открытая: функционирование предусматривает использование
зависимости от внешней среды
определенных ресурсов внешней среды для развития
интеллектуализации персонала, обуславливающего выпуск
инновационной продукции во внешнюю среду
4. Степень адаптации к внешней Адаптивная
(гибкая):
по
структуре,
внутрисистемной
среде
организации управления, ресурсам
5. Уровень организации
Сложная, структурная
6. Уровень управляемости
Управляемая (управляемость зависит от полноты охвата
интеллектуализации персонала функциями управления)
7. Реакция на условия внутренней Рефлексивная (функционирование относительно слабо поддается
и внешней среды
формализации)
8.
Зависимость Вероятностная (функционирует в условиях действия большого
функционирования от случайных количества
случайных
факторов,
необходимо
иметь
событий
относительно четкое представление об источниках случайных
воздействий)
9. Характер поведения во времени Динамическая (динамичность обусловлена возможностью
приобретения новых качеств и перехода в новое состояние)
10. Прерывность во времени
Непрерывная
(состояние
контролируемых
параметров
управления можно оценить в любой момент времени)
Основная цель формирования структурной модели системы управления интеллектуализацией
персонала
заключается в построении структуры процесса управления интеллектуализацией
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персонала инновационного предприятия промышленности, предполагающей раскрытие основных
структурных элементов процесса управления и связей между ними. Достижение указанной цели
требует решения определенных задач по: формализации процесса интеллектуализации персонала как
объекта управления; обоснованию функций и определению принципов управления
интеллектуализацией персонала; идентификации содержания и алгоритмизации последовательных
этапов управления интеллектуализацией персонала как не традиционным объектом управления;
определению функционального диапазона и структурной организации субъекта управления
интеллектуализацией персонала;
систематизации факторного влияния в сфере управления
интеллектуализацией персонала и выявлению особенностей факторного взаимодействия в данной
области; установлению критериев эффективного управления; определению необходимых
инструментальных средств для реализации процесса управления. В результате, проектируемая
структурная модель системы управления интеллектуализацией персонала позволит:
- установить связи между системой управления интеллектуализацией персонала и общей
системой менеджмента предприятия;
- учесть факторное влияние внутренней и внешней среды предприятия;
- конкретизировать элементы внутрифирменной системы управления интеллектуализацией
персонала;
- сформировать критерии эффективного управления интеллектуализацией персонала
предприятия;
- определить инструментарий управляющего воздействия на процесс интеллектуализации
персонала предприятия с целью достижения целевых показателей управления.
В общей сложности, структурная модель системы управления интеллектуализацией
персонала способна оказать влияние на управленческую ориентацию современного промышленного
предприятия и выбор приемлемого с точки зрения интересов его инновационного развития, варианта
организационного решения в сфере управления персоналом.
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СЕКЦІЯ 4 УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
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Барановичский государственный университет, Беларусь
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК БАЗА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ И
УПРАВЛЕЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В настоящее время все сложнее стало принимать решения, что связано с непредсказуемостью
окружающей среды, инновационной активностью фирм- конкурентов, различными стратегическими
неожиданностями и т. д. Такие условия приводят к тому, что методы и методология традиционной
теории принятия решений не в полной мере отвечают запросам предпринимателей [1, c.229].
Для современного этапа развития теории и практики маркетинга характерна новая система
взглядов, изменяющая традиционное представление о методах моделирования, позволяющая полнее
использовать возможности инноваций и идей творческого (креативного) мышления. Традиционные
инструментарии маркетинга становятся менее результативными, наблюдается тенденция снижения
отдачи на единицу вложенных в них средств [2, c.339].
Маркетинговые исследования создают научно и практически обоснованную базу для принятия
квалифицированных решений аппаратом управления предприятия и его высшим руководством [2,
c.4].
Система маркетинговых исследований использует систематическое определение круга
данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, что говорит о
том, что маркетинговые исследования – это не постоянный процесс, а разовое мероприятие, имеющее
различное направление в зависимости от контекста исследования. Работу системы маркетинговых
исследований можно охарактеризовать как дискретную в отличие от непрерывной работы системы
получения внешних маркетинговых данных. При этом задачи, решаемые этими системами, частично
пересекаются [4, c.87].
Маркетинговые исследования предоставляют предприятию информацию, которая может
использоваться как минимум в четырех областях:
1) генерирование идей, необходимых для осуществления маркетинговых действий, в том
числе идентификации благоприятных и неблагоприятных маркетинговых возможностей;
2) оценка маркетинговых усилий;
3) сравнение намеченных целей и достигнутых результатов;
4) выработка общего понимания феномена маркетинга и сопутствующих ему процессов [2,
c.8].
Большую роль при обработке маркетинговой информации играют математические метода, а
именно модели.
В научной методологии маркетинга термин «модель» используется в расширительной
трактовке. В моделях пытаются выразить всѐ многообразие научных построений, отмеченных
чертами систематизации и регуляризации. Примерами могут служить теории сегментирования рынка,
позиционирования продукта, модели поведения потребителей и др. Интерес к такому роду моделей
объясняется предположением о наличии у них способности заменять объект исследования и быть при
этом более доступными для изучения, чем сам моделируемый объект. Но такое свойство модели
обеспечивается лишь при определѐнных условиях: достижении сходства модели и объекта
моделирования, а также упрощением несущественных для данного исследования присущих ему
свойств.
В ряде случаев применение моделей в маркетинговых исследованиях не даѐт немедленных,
зримых результатов. Такое обстоятельство приводит к недоиспользованию инструментария
моделирования в практической работе маркетологов. Можно объяснить это рядом факторов. В
частности тем, что большинство моделей в маркетинге базируется на методологии, которая
характерна для теории маркетинга и трудно поддаѐтся количественной оценке [3, c.340].
Таким образом, несмотря на все большую роль математических методов при решении
экономических задач, нельзя считать, что формальные методы современной математики окажутся
универсальным средством решения всех проблем, возникающих в сферах деятельности предприятия.
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Методы, использующие результаты опыта и интуицию, т.е. эвристические, безусловно, сохранят свое
значение и в дальнейшем. Особенно это касается вопросов проведения маркетинговых исследований
[4, c.89].
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В каком состоянии находится современный рынок образовательных услуг, каковы пределы
его роста, спрос и предложение на образовательные услуги региона, а также основные тенденции и
перспективы развития рынка — основные вопросы, встающие перед потребителем образовательных
услуг города [3, c.55]. В последнее время в сфере образовательных услуг все большее значение
приобретают инструменты маркетинга, в том числе и маркетинговые исследования. Объяснить это
можно, прежде всего, значительным увеличением общего числа вузов. Наряду с государственными
появляются коммерческие вузы и организации, оказывающие аналогичные образовательные услуги.
Для того, чтобы вузу эффективно функционировать на региональном образовательном рынке,
необходимо проводить маркетинговые исследования [1, c.318].
Маркетинговые исследования будут важнейшим маркетинговым инструментом принятия
управленческих решений в вузе. Для интегрирования информации на аналитическом этапе
разработки стратегического плана развития вуза необходимо дополнить существующие
немногочисленные методики исследований рынка образовательных услуг анализом поведения и
факторов, влияющих на решения двух субъектов рынка - потребителей и покупателей
образовательных услуг [4, c.6].
Поскольку рынок образовательных услуг нужно изучать совместно с рынком труда, то этап
исследования применительно к системе образования должен охватить:
1. Обязательное изучение нормативных документов, инструкций, положений и
информационных писем федеральных и региональных органов управления образованием.
2. Анализ общей и специализированной прессы: что пишет пресса об отрасли в целом;
интервью с должностными лицами, определяющими и влияющими на государственную политику в
отрасли; анализ публикаций об образовательном учреждении и его конкурентах.
3. Анализ текущей ситуации на рынке тру да; прогнозирование его состояния на
перспективу.
4. Проведение «полевых исследований» — наблюдений, экспериментов, опросов с целью
выявления общественного мнения о требуемых фактически оказываемых образовательных услугах;
анкетирование реальных и потенциальных потребителей образовательных услуг, оказываемых
образовательным учреждением.
5. Анализ деятельности общественных организаций в сфере образования — обществ,
ассоциаций, советов и фондов.
6. Анализ рекламной деятельности (образовательного учреждения и его конкурентов) в СМИ, на
выставках, на конференциях, организуемых сторонними организациями [2, c.225].
При проведении маркетинговых исследований в образовании наиболее часто используемыми
являются:
- общенаучные;
- экономико-математические;
- социологические методы [1, c.319].
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Также изучая и анализируя рынок образовательных услуг, должны помнить, что одним из
существенных факторов выбора вуза является стоимость обучения. в настоящее время в условиях
ограниченного количества бюджетных мест платные образовательные услуги, являясь инструментом
предоставления высшего образования потребителям, относящимся к различным социальным слоям,
выполняют социально значимые функции.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все вышеперечисленные факторы требует от
учебного заведения проведения глубоких исследований рынка образовательных услуг в части
анализа ценовой политики, анализа факторов выбора вуза и восприятия его потребителями, оценки
ценовой чувствительности потребителей, в целях формирования ценовой политики, адекватной
рыночной ситуации, а также возможностям и потребностям потребителей образовательных услуг.
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БРЕНДИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОДУКТА
Брендинг как вид человеческой деятельности существует с давних времен, и в зависимости от
развития рыночных отношений бренд выполнял различные функции. Актуальность брендинга
возрастает с каждым днем. Тому есть ряд причин, которые относятся к такому состоянию рынка, при
котором конкуренция между компаниями сменилась конкуренцией за потребителя.
Слово «бренд» обозначает имя, знак или символ, которые идентифицируют продукцию и
услуги продавца. Брендинг– это собственно процесс создания и развития бренда, основной способ
дифференциации продуктов, инструмент продвижения товаров на рынок и создания долгосрочной
связи с потребителями на основе актуальных для потребителей ценностей, заложенных в бренд.
Цель брендинга – создание четкого образа бренда и четкое формирование направления
коммуникаций. Брендинг включает в себя работы по исследованию рынка, позиционированию
продукта, созданию имени, дескриптора, слоган, системы визуальной и вербальной идентификации
(товарный знак, фирменный стиль, упаковка, специальные звуки и т.д.), использованию
идентификационных и коммуникационных носителей, отражающих и транслирующих идею
бренда.[1]
Существуют следующие виды брендинга:
1.
Товарный брендинг подразумевает разработку узнаваемого имиджа продукции с
помощь визуальных и вербальных элементов. Фактически это реализуется с помощью создания
логотипов, этикеток, упаковок. Основная цель брендинга в данном случае – продвинуть товар на
рынке среди конкурентов, создать лояльное отношение потребителей к товару.
Это достаточно не просто сделать, так как нужно изучить современный рынок продукции,
психологию потребителей. После начинается работа дизайнеров по созданию хорошо узнаваемого
товарного бренда. Индивидуальность товара – залог успеха всей компании.
2.
Брендинг услуг также может существовать, однако не все стандартные рекомендации
могут работать в этой сфере, так как услугу нельзя заранее «подержать в руках», это не конкретный
товар. Например, никто не будет менять интернет-провайдера, если его устраивают и цены, и
качество работы, но постоянно появляются новые компании, которые должны как-то привлечь
внимание. Брендинг услуг осуществляется путем выпуска дополнительной продукции, привлечением
производителей известных товаров для рекламирования. Примером брендинга услуг сотовой связи
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могут стать шарфики и другая атрибутика Билайн, продажа в определенных магазинах эксклюзивных
моделей телефонов и т.п. В банках услуги делают осязаемыми с помощью карточек.
3.
Брендинг личности или организации – набор приемов, которые требуют постоянного
совершенствования как отдельных людей, так и всего коллектива. Отдельный человек или любая
организация могут создать бренд себя.
Я-Бренд чаще всего создают руководители организаций. Это приводит как к финансовой
выгоде, так и отражается на работе всего предприятия, мотивирует сотрудников. Создается имидж
отдельного человека, фирменный стиль для компании.
4.
Внутренний брендинг. Если руководители прикладывают массу усилий для
продвижения товаров или услуг среди конкурентов, то внутренний брендинг часто забывают. Все
сотрудники компании должны быть вдохновлены идеями своего бренда, всячески его поддерживать.
Ведение такой политики позволит сплотить коллектив, улучить качество работы. Его проводят с
помощью обучающих материалов, покраски офиса в цвета компании, развешивании плакатов. Также
создаются приятные условия для работы. Главное, чтобы все принципы, которые декларирует
компания, действительно соблюдались и сотрудники это видели.
5.
Брендинг работодателя. Большинство компаний сегодня понимает, что для
производства хороших товаров, им нужны хорошие сотрудники. Возрастает мировой спрос на
специалистов высокого уровня. Брендинг работодателя предполагает создание благоприятной
обстановки для привлечения новых сотрудников.
Внутри компании должны быть проведены такие изменения условий работы, которые смогут
привлечь и удержать ценных сотрудников. Обычно специалисты имеют право «капризничать»,
выбирая работодателя. Их должна устраивать заработная плата, организация рабочего пространства,
график работы и принципы, которых придерживается работодатель.
6.
Политический брендинг. Целью является создание имиджа для человека и его партии,
чтобы он был заметным в политической сфере и долгое время мог удержать своих сторонников. При
создании бренда используют ожидания целевой аудитории, чем больше соответствует им характер
личности, его поступки, тем он будет более успешным. Частью направления является разработка
лозунгов, символики и названия партии.
7.
Брендинг искусства. Сфера искусства принципиально отличается от коммерции.
Четких законов, как производить брендинг в искусстве, пока нет. То есть людям предлагают не сам
объект, человека, а впечатления от контакта с ним, созерцания. Чтобы создать бренд в музыке, нужно
выбрать человека, обучить его правильно вести себя на публике, заказать для него песню, которая
станет хитом, и выставлять его как можно чаще на всеобщее обозрение. Подход несколько похож на
создание имиджа политикам, но тяжелее предугадать ожидания аудитории.
8.
Спортивный брендинг. В спортивной сфере брендом могут стать отдельные
спортсмены. Их продвигают собственные достижения, но не всегда. Спортивный брендинг
заключается в проведении соревнований и их трансляции. Один из самых крупных спортивных
брендов – Олимпийские игры.
9.
Брендинг территории позволяет создавать определенные ассоциации с ней, выставляя
ее в наиболее положительном свете. От брендинга в большой степени зависит качество жизни
населения на определенной территории. Политика проводится таким образом, чтобы привлечь как
можно больше внешних ресурсов и удержать местное население от переезда в другой город.
Одновременно стараются привлечь и туристов, и инвесторов. Применима стратегия как для
отдельных городов, так и регионов.
10.
Ритейл-брендинг В любом городе есть не один магазин или торговый центр. Они
также постоянно конкурируют между собой, пытаясь завлечь больше покупателей. Ритейл-брендинг
сочетает в себе работу архитекторов, использование современных технологий и материалов в
строительстве и оформлении, дизайнерский труд. Поддержание имиджа точки продажи- залог
удачной реализации продукции. Для этого создают логотипы, используют определенные цвета и
элементы в оформлении интерьера, проводятся акции, печатают плакаты, билборды[2].
Оценка эффективности брендинга может определяться посредством различных показателей.
Некоторые исследователи приводят более 20 различных способов измерения эффективности
брендинга. Проблема заключается в том, что потребности каждой компании индивидуальны.
Наиболее рациональным способом является показатель нормы возврата инвестиций в брендинг.
Однако, этот подход является самым сложным и в то же время самым важным аспектом успешного
управления брендом. По данным С. Дэвиса, большинство компаний отдают предпочтение восьми
показателям. Этот способ оценки эффективности получил название ROBI8 (Return on Brand
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Investment, ROBI) – восемь измерителей нормы возврата инвестиций в торговую марку.
Использование ROBI8 требует фундаментального понимания и постоянной оценки стоимости
торговой марки как актива с двух позиций: с позиции качества, то есть рыночного восприятия и
поведения покупателей в отношении вашей марки, и позиции количества, основанной на финансовом
и рыночном влиянии марки на будущие доходы[3].
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях, когда брендинг становится стратегией
компании, оценка эффективности его мероприятий приобретает все более актуальный характер.
Именно оценка эффективности брендинга дает компании возможность принимать в будущем
решения, основанные на фактах, и оптимизировать сам процесс их принятия.
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РОЛЬ УПАКОВКИ В МАРКЕТИНГУ
Маркетингова політика будь якого підприємства заключається в просуванні товару на ринках.
Для цього основна увага зосереджується на покращенні характеристик самого товару, і при цьому
підприємство прагне мінімізувати свої витрати. Тож виникає питання, яким чином можна досягти
підвищення рівня продаж при мінімальних витратах?
Відповідь на це питання дуже проста. Першим на що звертає увагу споживач при виборі
товару є його упаковка, тому відповідно чим більш привабливий для нього вигляд вона матиме, тим
більша вірогідність того, що він її придбає. Саме тому дослідження питання правильної упаковки
товару є досить актуальним для всіх організацій.
Для того щоб упаковка привертала увагу споживача вона повинна бути привабливою. Велику
роль в цьому відіграє колір упаковки. Для того, щоб він сприяв зацікавленості покупців у придбанні
того чи іншого товару слід зважати на певні його характеристики, а також деякі інші показники, яким
повинна відповідати якісна упаковка.
В першу чергу потрібно звертати увагу на вид продукції. Наприклад для дитячих товарів
характерними є яскраві кольори, зокрема: рожеві, жовті, червоні та багато інших, а ось для продажу
елітних товарів, дорогоцінностей наприклад, краще використовувати кольори холодних відтінків:
чорний, темно синій, або ж сірий. Але це не означає, що для певного виду продукції можливе
використання лише визначених кольорів, кольорова гамма упаковки може бути найрізноманітнішою і
поєднувати в собі безліч кольорів, але для успішної маркетингової політики слід розуміти які кольори
можна і потрібно комбінувати, а які краще не використовувати, а також слід враховувати
психологічний вплив тих чи інших кольорів на людину (табл. 1) [1, С. 16].
Таблиця 1 Психологічний вплив кольору на людину
Колір
Характеристика його впливу на людину
1
2
Жовтий
Позитивний колір, використовується для привернення уваги молоді.
Червоний
Змушує пульс битися частіше, використовується для тотальних
продажів товарів.
Синій
Викликає відчуття довіри, зазвичай використовується в банках.
Зелений
Використовується для релаксації.
Помаранчевий
Агресивний колір, викликає прагнення діяти: реєструватися, купувати,
продавати.
Рожевий
Романтичний, використовується для продажу жіночих товарів.
Чорний
Потужний колір, використовується для продажу предметів розкоші.
Фіолетовий
Має заспокоюючі властивості, зазвичай використовується в індустрії
краси.
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Крім виду товару на вибір кольору упаковки впливає також соціальний стан споживачів, їх
вікова категорія, історичні особливості регіону, а також, важливе значення має зміна сезонів.
Іншою ознакою якісної упаковки є її функціональність. Насамперед вона повинна захищати
товар від пошкоджень, створювати комфортні умови для його транспортування, а також вона
повинна містити інформацію про товар. Якщо упаковка не містить потрібної споживачу інформації,
або ж не є зручною, то її дизайн вже не матиме ніякого значення [2, С. 30].
Важливим критерієм є простота упаковки, тому, що саме така упаковка краще сприймається
споживачем [3, С. 220] . Наприклад, розглянемо упаковки побутових товарів, зазвичай на них
зображено лише сам товар і назва бренда. Організації які мають відомі бренди зображують їх
великими літерами, а сам товар маленьким. Якщо ж навпаки, організація лише нещодавно розпочала
свою діяльність, то їй більш актуально буде зображення товару зробити якомога більшим, а назву
товару маленькою.
Отже, можна зробити висновки, що упаковка і товар є одним цілим, і більше того, перше на
що звертає свою увагу покупець є не сам товар, а його упаковка, тому вона повинна відповідати
певним критеріям, зокрема бути зручною та виконувати свої функції. Окрім цього, з маркетингової
точки зору, можна використовувати упаковку, як засіб впливу на людину, що дасть змогу збільшити
обсяги продажу того чи іншого товару.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Мы живем во времена глобальных изменений, которые затрагивают все сферы нашей
деятельности. Одним из самых существенных изменений, с которым мы должны считаться и без
которого уже не можем представить нашу повседневность, является Интернет. Сегодня интернетмаркетинг развивается высокими темпами, опережая традиционные виды маркетинга. Он
завоевывает все большую популярность не только у бизнеса, но и у обычных пользователей, которые
хотят сделать эффективный веб-сайт или блог. Тем не менее в развитых странах, затраты на
интернет-маркетинг и рекламу составляют около 5 % от общих рекламных затрат.
По состоянию на конец 2016 г. общее количество пользователей интернета в Беларуси составило
2,963 миллиона человек [1]. Интернет-маркетинг в нашей стране активно развивается в различных
сферах экономики. Его активно применяют в как сфере бизнеса, так и в государственном секторе
особенно при желании экспортировать отечественную продукцию за рубеж.
Интернет-маркетинг в значительной степени повлиял и на банковскую индустрию Республики
Беларусь. Все большее количество банков предлагают свои услуги в режиме онлайн. Онлайн-банкинг
является более удобным для клиента, так как избавляет от необходимости посещать каждый раз банк
или его филиалы. В США на сегодняшний день около 50 миллионов человек пользуются услугами
онлайн-банкинга. В Беларуси подобную услугу предоставляют своим клиентам более 11 банков.
По состоянию на 1 января 2016 года в Республике Беларусь доступ к интернету имели около
98% предприятий. По оценке организаций, наиболее результативное использование сети интернет
состоит в улучшении условий труда (88%), улучшения имиджа организации (83,4%) и привлечения
новых поставщиков (66,9%)[2].
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Эффект на рекламную индустрию был и остается огромным. В течение всего нескольких лет
объем онлайн-рекламы стремительно вырос и достиг десятков миллиардов долларов в год.
Рекламодатели начали активно менять свои предпочтения, и сегодня в развитых странах интернетреклама уже занимает большую рыночную нишу, чем наружная реклама. Развитие онлайн- рекламы в
Беларуси характеризуется существенным подъемом в последние годы, появлением ряда новых услуг
рекламных агентств, а также появлением незначительного числа специалистов в данной области.
Самое большое влияние интернет-маркетинг в Беларуси оказал на торговлю. В 2015 году в
Торговом реестре зарегистрировано 16 577 магазинов, что на 40% больше по отношению к началу
года. Сегодня многие предприятия обращаются к интернет-маркетингу с целью привлечения
большего количества клиентов, улучшения качества продукции (услуги), а также поиска зарубежных
партнеров. В Беларуси активно появляются организации, оказывающие различные услуги в сфере
интернет-маркетинга. Объѐм рынка интернет-рекламы на конец 2015 года достиг $158 млрд., по
итогам 2016 года составит 31,9%. Ситуация на рынке маркетинга в Беларуси в значительной степени
зависит от общего экономического состояния в стране. По прогнозам аналитиков, в 2017 году рынок
интернет-рекламы вырастет на 34,4 %[2].
Чтобы успешно развивать маркетинг в сети интернет в Беларуси необходимо решить ряд
проблем:
– разработать законодательство в сфере оказания интернет-услуг;
– требуется большое количество профессиональных интернет–маркетологов, которые хорошо
владеют спецификой белорусского рынка;
– обеспечить активное развитие малого бизнеса в данной сфере.
Только при решении данных проблем интернет–маркетинг в Республике Беларусь достигнет
больших высот.
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ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ
Интернет-маркетинг впервые появился в начале 1990-х годов, когда текстовые сайты начали
размещать информацию о товарах. Через некоторое время интернет-маркетинг перерос в нечто
большее, чем продажа информационных продуктов, сейчас идет торговля информационным
пространством, программными продуктами, бизнес-моделями и многими другими товарами и
услугами. Такие компании, как Google, Yahoo, и MSN подняли на новый уровень и сегментировали
рынок интернет-рекламы, предлагая малому и среднему бизнесу услуги по локальной рекламе.
Интернет-маркетинг в первую очередь предоставляет потребителю возможность получить
информацию о товарах. Любой потенциальный потребитель может, используя интернет, получить
информацию о товаре, а также купить его. Хотя, если там не будет информации о Вашем товаре, или
он еѐ не найдѐт, то, скорее всего он приобретѐт товар у вашего конкурента.
Кроме того, компании, использующие интернет-маркетинг, экономят деньги как на
персонале, который занимается продажами, так и на рекламе. А главное, что интернет-маркетинг
позволяет расширить деятельность компании с локального рынка на национальный и
международный рынок. При этом как крупные компании, так и малые, имеют более уравновешенные
шансы в борьбе за рынок. В отличие от традиционных рекламных медиа, вход на рынок через
интернет является не слишком затратным. Важным моментом является то, что в отличие от
традиционных маркетинговых методов продвижения, интернет-маркетинг дает чѐткую
статистическую картину эффективности маркетинговой кампании.
В сравнении с другими видами медиамаркетинга, интернет-маркетинг растет очень быстро.
Он завоѐвывает все большую популярность не только у бизнеса, но и обычных пользователей,
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которые хотят продвинуть свой веб-сайт или блог и заработать на нем. Тем не менее, в развитых
странах, затраты на Интернет-маркетинг и рекламу составляют около 5% от общих рекламных затрат.
[3]
Интернет маркетинг – это совокупность мероприятий, направленных на повышение рейтинга
интернет ресурса в сети, увеличение посещаемости и, как следствие, привлечение новых клиентов и
рост компании. Для обозначения конкретных действий, направленных на улучшение видимости
сайта в выдаче поисковых систем, используются термины «поисковая оптимизация» или
«продвижение сайта.
Интернет маркетинг – это разработка дизайна и наполнения сайта, с учетом потребностей
клиентов и структуры спроса. Своевременные изменения и дополнения информации на сайте.
Проведение опросов и голосований, поддержка общения с пользователями и быстрая реакция на
изменение тенденций пользовательских мнений. [3]
Основные виды и инструменты интернет-маркетинга
Поисковая оптимизация и продвижение (SEO): все, что направлено на продвижение сайта в
поисковых системах по интересующим вас запросам. Это, прежде всего, оптимизация сайта корректировка его структуры, HTML-кода, навигации и контента таким образом, чтобы ресурс был
максимально удобен и информативен для посетителей, а также хорошо индексировался поисковыми
системами. Собственно продвижение сайта заключается в наращивании внешней ссылочной массы и
регулярном анализе и пересмотре ключевых запросов, по которым проводится оптимизация. С точки
зрения эффективности SEO – малозатратно в финансовом плане, дает продолжительный и
стабильный эффект, но и требует большого количества времени и сил. [5]
Контекстная реклама: особый вид объявлений, которые отображаются рядом с поисковой
выдачей (или над ней) при вводе соответствующих ключевых запросов. Контекстная реклама также
может использоваться и с привлечением других площадок с достаточно высокой посещаемостью.
Основным моментом здесь является то, что вы можете очень тонко настроить показы вашего
объявления по нескольким параметрам: ключевые запросы, регион, время суток и дни недели. Таким
образом, контекстная реклама идеальна в том случае, если вам нужно охватить строго определенную
аудиторию и на определенный период. В отличие от SEO, контекстную рекламу можно запустить
очень быстро, она точно контролируема, но и прекращает действовать сразу после отключения.
Рекомендуется относительно равномерно распределять бюджет между контекстной рекламой и
поисковым продвижением. [1]
Медийная реклама: размещается на различных площадках в виде баннеров, тизеров,
информеров и пр. В основном, она преследует цель первичного информирования о вашем
предложении, формирования позитивного имиджа компании или бренда. Однако с помощью
кликабельных баннеров вполне можно приводить потенциальных клиентов на сайт, причем сразу же
– на страницу с тем или иным товаром, побуждая оформить заказ. Особенно эффективно запускать
«медийку» в период самого высокого спроса или по случаю какой-либо акции, спецпредложения, т.к.
это - самый дорогой вид интернет-рекламы. [2]
Директ-маркетинг: это всевозможные e-mail рассылки, которые содержат адресное обращение
и какой-либо информационный повод. Например, вы информируете потенциальных и уже
имеющихся клиентов об акции, новом товаре или услуге, открытии торговой точки. С этой целью
можно использовать имеющуюся клиентскую базу или тех, кто подписался на рассылку при заходе
на ваш сайт. Чего точно не стоит делать, так это запускать массовые рассылки по приобретенным
базам. Степень их актуальности всегда под вопросом, а негативный эффект от спама может быть
очень серьезным.
PR-кампании: пожалуй, единственный метод, который можно назвать абсолютно бесплатным.
Он подразумевает размещение статей и релизов на новостных и развлекательных площадках. При
этом, эффективнее не платить за такие материалы, а именно добиваться бесплатного размещения,
предоставляя интересные информационные поводы. Высокий имиджевый эффект – это минимум из
того, что вы получите в итоге.
Вирусный маркетинг: размещение в соцсетях всевозможных видеороликов, flash-игр,
приложений, фото и историй, которые не содержат прямой рекламы, но косвенно упоминают о
вашем продукте, товаре, услуге, компании или известном их качестве и особенностях применения.
Важно, чтобы это было нечто действительно интересное. Вирусный маркетинг работает за счет
массового охвата: пользователи сами будут размещать ссылку на ролик, фото или приложение,
распространяя информацию среди своих друзей.[4]
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Таким образом, можно увидеть, что Интернет-маркетинг имеет ряд преимуществ. Они
заключаются не только в том, что есть возможность четкого охвата целевой аудитории. Он
предлагает гибкое управление рекламными коммуникациями. При этом даже достаточно скромный
рекламный бюджет гарантирует максимальную отдачу. Популярность Интернет-маркетинга растет не
только среди бизнес-компаний, но и среди обыкновенных пользователей сети, которые стремятся
продвигать свои сайты, блоги. В состав Интернет-маркетинга входят поисковый маркетинг,
баннерная и контекстная реклама, e-mail-маркетинг, вирусный маркетинг. При этом вирусный
маркетинг можно назвать наиболее креативным методом скрытой рекламы. На сегодняшний день
сложно найти крупное индустриальное предприятие, которое не продвигает себя в сети.
Список использованных источников
1. Алексунин В.А., Родигина В.В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете. – М.:
Дашков и Ко, 2007. – с. 75.
2. Выгодская Э.Г., Колпакова Н.П. Маркетинг. – М.: ГИОРД, 2008. – с. 79.
3. Информационный портал [Электронный ресурс]: Интернет-маркетинг. http://www.bestreferat.ru/referat-119710.html. - Дата доступа: 23.11.2016.
4. Информационный портал [Электронный ресурс]: Интернет-маркетинг. - http://prcy.ru/lib/reklama/Internet-marketing. - Дата доступа:24.11.2016.
5. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник. – М.: Инфра-М, 2009. – с. 56.
УДК 32.316
Вербицька Г.Л., к.е.н., доцент
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
У сучасних умовах глобалізації виникає об`єктивна необхідність використання якісно нових
підходів до управління діяльністю підприємства. Ефективність його функціонування в умовах
міжнародних економічних відносин значною мірою залежить від реклами, яка сприяє розвитку
підприємства, оскільки активізує його управлінську діяльність, спрямовану на врахування потреб
різних суб'єктів ринку. Проте рекламна діяльність пов'язана з певними витратами з боку
рекламодавця, тому проблема планування рекламної кампанії є актуальною для багатьох
підприємств, що широко застосовують рекламу у своїй діяльності. Тому метою дослідження є
розробка методики планування рекламної кампанії підприємства в умовах міжнародних економічних
відносин.
Реклама є чи не найефективнішим засобом просування товарів та послуг на ринку в умовах
міжнародних економічних відносин, проте потребує значних витрат. Тому однією з головних
проблем підприємства є правильне планування рекламної кампанії. Це досить важке завдання,
оскільки від правильності його вирішення залежить ефективність рекламної діяльності підприємства
в цілому. Пропонована нами послідовність планування рекламної кампанії підприємства в умовах
міжнародних економічних відносин складається з п‘яти основних етапів.
Перший етап запропонованої нами методики планування рекламної кампанії передбачає
розробку програми рекламування. На цьому етапі підприємство повинне визначити цілі реклами,
провести рекламне дослідження ринку, сформувати рекламний бюджет з огляду на вибрані носії
реклами, опрацювати текстову частину реклами та графік рекламування.
Розрахунок бюджету є однією з найбільш важких проблем, що стоять перед підприємством на
цьому етапі. Формування рекламного бюджету підприємства передбачає прийняття рішень щодо
загальної кількість коштів, які варто виділити на рекламу, і яким чином вони будуть
використовуватися. В економічній літературі величину рекламного
бюджету пропонується
визначати кількома способами: в процентах до об'єму збуту; з урахуванням цілей і задач; на основі
моделювання залежності між рівнем комунікації і поведінкою споживача; на основі планування
витрат [1]. Однак підприємству не варто покладатися цілком і повністю на якійсь один метод, а
доцільно користуватися їх поєднанням. При цьому рівень рекламних витрат повинен залежати від:
фінансових можливостей компанії, міри жорсткості конкурентної боротьби на конкретному
товарному ринку, рівня його насиченості конкурентоздатними товарами, особливостей товару
(передусім, частоти попиту, міри складності асортименту, рівня цін на нього), специфіки сегмента
ринку, що обслуговується.
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Другий етап передбачає здійснення рекламування. На цьому етапі здійснюється тестування
реклами та безпосереднє рекламування. Тестуючи рекламне звернення підприємству варто брати до
уваги чотири критерії. Перший – це можливість упізнати рекламне звернення; другий, яким
найчастіше користуються на телебаченні, – це можливість швидко відновити у пам'яті респондента
характер та зміст реклами; третій – переконливість реклами; четвертий – конкретний вплив її на
поведінку покупця. Успіх рекламної кампанії підприємства залежить не тільки від рекламного
звернення, а й від іміджу носія рекламного звернення. Найрозумніший підхід – це давати рекламне
звернення там, де зосереджено більшість потенційних покупців. При вирішенні питання, коли
рекламувати продукт, підприємству необхідно варто враховувати «режим дня» пересічних громадян
або окремих груп, до яких воно звертається.
Третій етап пропонованої методики полягає в контролюванні за рекламуванням. Даний етап
складається з двох підетапів: оцінювання програми рекламування; внесення корективів. Реклама
досягає цієї мети тільки в поєднанні з рештою інструментів маркетингу – доброякісною продукцією,
помірною ціною, стимулюванням продажу товарів. Підприємство має зібрати багато інформації для
того, щоб з‘ясувати ставлення ринку до своєї торгової марки. Знаючи це, можна досить точно
встановити критерії або атрибути, якими користується споживач, вибираючи одну з кількох торгових
марок, майже однакових функціонально, і правильно організувати або скоректувати рекламну
кампанію.
Четвертий етап пропонованої методики – контролювання витрат з бюджету на проведення
рекламної кампанії. Мета підприємства – не виходячи за рамки бюджету, домогтися максимального
охоплення представників цільової аудиторії за кожний рекламний цикл хоча б із мінімальною
ефективною частотою. Тобто необхідно максимально збільшити ефективне охоплення за рекламний
цикл протягом якомога більшого числа циклів з урахуванням можливостей бюджету на показ
рекламного звернення у мас-медіа. Підприємству варто стежити за тим, щоб витрати на рекламу не
виходили за рамки узгодженого бюджету. Для цього існує два інструменти: попередній план
бюджетних асигнувань і передбачуваних витрат – з одного боку, і набір поточних рахунків і
щомісячних звітів за реальними витратами – з іншого [2]. Фінансовий відділ або бухгалтерія повинні
надавати керівнику службою реклами повні звіти в кінці кожного місяця.
Останній етап пропонованої методики полягає в контролі результатів рекламної кампанії і
складається з таких підетапів: контроль рекламної діяльності; оцінювання економічної ефективності
реклами; оцінювання ефективності психологічного впливу реклами. Контроль рекламної діяльності
повинен розглядатися тільки в системі контролю діяльності фірми в сфері маркетингу.
Специфічними цілями контролю рекламної діяльності підприємства є: забезпечення відповідності
головних напрямів рекламної діяльності цілям маркетингової й комунікаційної політики фірми;
визначення ефекту, конкретного результату рекламної діяльності; забезпечення максимальної
ефективності реклами (у найповнішому розумінні: від вибору найбільш ефективних варіантів
рекламного звернення, засобів реклами й рекламоносіїв до вироблення цілей рекламної політики);
визначення ефективності витрат фінансових ресурсів на рекламу; забезпечення відповідності форми
й змісту реклами вимогам державного регулювання й морально-етичних норм суспільства.
Економічна ефективність рекламної кампанії в умовах міжнародних економічних відносин
може визначатись співвідношенням між результатом, отриманим від реклами, і величиною затрат на
проведення рекламних заходів за фіксований відрізок часу [3]. Певну цінність під час аналізу
ефективності рекламної кампанії можуть дати такі допоміжні показники торговельної ефективності:
приріст обсягу збуту за період, що пройшов після рекламної кампанії; відношення приросту обсягу
продажів товару до суми витрат на його рекламу; відношення приросту прибутку, отриманого після
рекламної кампанії, до суми рекламних витрат; динаміка рівня рекламних витрат у загальному обсязі
продажів; витрати на рекламу, що припадають на 1000 споживачів, які були під впливом усіх видів
реклами; витрати на рекламу, що припадають на 1000 споживачів, які були під впливом даних засобів
реклами; кількість покупок даного товару, які викликані його рекламою
Отже, рекламна кампанія являє собою комплекс організаційних і технічних рекламних
заходів, спрямованих на створення й підтримку необхідного рівня продажів, швидке реагування на
зміну ринкової кон'юнктури, вживання необхідних заходів для нейтралізації дійі конкурентів,
забезпечення позитивного іміджу підприємства та його торговельної марки в умовах міжнародних
економічних відносин. При проведенні рекламної кампанії дуже важливе місце займає процес її
планування. Запропонований нами метод планування рекламної кампанії підприємства в умовах
міжнародних економічних відносин дасть змогу не тільки оптимально сформувати бюджет рекламної
кампанії та досягти бажаної економічної ефективності рекламних заходів, але і своєчасно вживати
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заходів щодо підвищення її дієвості, оскільки споживачі надають перевагу тим товарам виробники
яких переконали в тому, що саме цей товар найкраще задовольнить їх потреби.
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У
СФЕРІ АГРАРНОГО МАРКЕТИНГУ
Міністерство аграрної політики та продовольства України визначило пріоритетним
проведення у поточному році заходів, які б об‘єднували IT-компанії, розробників, представників
ринку бізнес-послуг, технологічних компанії та виробників робототехніки, агрохолдингів, невеликих
агровиробників, банків, інвестиційних, аудиторських компанії, представників Мінагрополітики,
наукової спільноти, викладачів та навіть студентів. Застосування досвіду використання переваг ІТсектору для сільського господарства дозволить на думку спеціалістів отримати додаткові переваги не
лише на українському, але і на світових аграрних ринках. Наймасштабніший із подібних заходів був
Всеукраїнський Хакатон аграрних інновацій 2016. Хакатони є найбільш перспективними, на нашу
думку, можливостями швидкої адаптації аграрного сектору України до так званого світового ―AgTech
сектору‖.
Взагалі термін ―хакатон‖ з‘явився у 1990-х роках від поєднання двох понять ―хакер‖ та
―марафон‖. Хакатон – це зібрання програмістів, які спільними зусиллями протягом короткого часу
продукують нову ідею і одночасно втілюють її [1]. Під час спільного опрацювання ідей кожен
учасник має свободу дій та можливості вибору варіантів розв‘язання завдання. Взаємодія спеціалістів
у сфері комп‘ютерних технологій із менеджерами підприємств призводить до найбільш
продуктивних результатів.
Найбільш цікавими темами для залучення сектору інформаційних технологій до розробки
максимально ефективних та мінімально витратних засобів для вирішення поточних та перспективних
проблем функціонування аграрних підприємств на сьогодні можна визначити питання бізнесаналітики, підвищення ефективності виробництва, узагальнення та обробки інформації для прийняття
рішень, оптимізації процесів тощо. На нашу думку, доцільним було б включити до цього переліку
забезпечення інформацією процес прийняття рішення у сфері маркетингу.
Маркетинг в аграрній сфері особливо складний та мінливий вид активності. Маркетинг
аграрного підприємства – це практичне виконання будь-яких дій щодо переміщення та трансформації
сировинної продукції від місця її виробництва та збирання до місця фінального споживання [2].
Забезпечення процесу прийняття рішень на базі IT підтримки дозволить полегшити реалізацію
кожної із функцій аграрного маркетингу: розподілу, обміну, допоміжну функцію тощо. Засобами
хакатону в такому випадку можна полегшити процес забезпечення необхідною інформацією всіх
учасників збутового ланцюга, фінансування видатків пов‘язаних із маркетинговою активністю,
прогнозування та запобігання ризиків різного походження, процеси стандартизації та адаптації
продукції за попередньо узгодженими критеріями.
Однозначно, позитивних результатів використання ІТ-розробок, дозволить досягти у
вирішенні, або хоча б мінімізації негативних наслідків від таких особливостей аграрного маркетингу,
що пов‘язані із варіативністю показників урожайності, не лише в залежності від земельної ділянки, а і
від природно-кліматичних умов та зміни погодних умов по роках, адже навіть незначні зміни
урожайності призводять до значних змін у подальшому процесі переробки та реалізації продукції.
Крім зазначених вище неспівпадінь періодів виробництва, на аграрний маркетинг впливають сезонні
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варіації попиту на певні види продукції. Аграрний маркетинг залежить від розвитку технологічних
можливостей виробництва не менше, ніж промисловий. Вдосконалення технологічної підтримки
аграрного виробництва забезпечує зростання обсягів виробництва та, як наслідок, збільшення
потенціалу підприємства. Враховувати необхідно також особливості транспортування та зберігання
аграрної продукції, що не може не вплинути на аграрний маркетинг [3, с. 406].
Результати проведення перших всеукраїнських хакатонів свідчать про те, що отримали старт
запровадження таких технологій, як BlockChain, BigData, супутникова навігація у поєднанні з
machine2machine talks, точне землеробство, інших перспективних напрямків розвитку та потреб
агросфери. Співпраця двох галузей дозволить акумулювати наявні ресурси та досягти синергії.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
Управление институциональной устойчивостью в системе государственного регулирования
региона является одной из стадий управленческого цикла. Она представляет собой систему
наблюдения, сопоставления, проверки и анализа проблемных явлений с целью оценки
обоснованности и эффективности разрабатываемых и принятых управленческих решений,
направленных на стабилизацию экономического развития, выявление степени их реализации,
наличия отклонений фактических результатов от заданных параметров.
Исходным пунктом развития теоретико-методологического обеспечения управления
институциональной устойчивостью социально-экономического развития региона является
определение базовых принципов ее осуществления, установление целей и задач. Принципы
управления институциональной устойчивостью выступают одним из фундаментальных понятий. Они
характеризуют всю систему регулирования рынка как общепризнанные правила действий в
проблемных ситуациях, возникающих в результате воздействия различного рода факторов. В то же
время они определяют строгие требования, согласно которым формируется и функционирует
подсистема управления устойчивостью.
Методологической основой принципов управления институциональной устойчивостью
выступают ключевые положения организации контроля в системе управления, к которым относятся:
объективность, определенность, конкретность, взаимосвязь с другими принципами, нейтральность,
экономичность, непрерывность, действенность, своевременность и др. Данные принципы
концентрируют и фиксируют объективные закономерности функционирования общества и
государства, выражают решающие условия целенаправленного развития системы государственного
регулирования, реализацию принципов свободы, демократизма, законности и др., предопределяют
объективную необходимость выполнения учетно-аналитической, статистической, контрольной
деятельности инфраструктурных подсистем.
Основные принципы управления институциональной устойчивостью в совокупности с
задачами, объектами и субъектами регулирования, используемыми приемами и методами составляют
целостную категориальную систему теоретико-методологического обоснования деятельности по
обеспечению институциональной устойчивости.
Задачами управления институциональной устойчивостью являются:
– формирование методик диагностики социально-экономического состояния региона;
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– разработка комплексных целевых программ, определяющих меры воздействия на
экономические системы для преодоления кризисных явлений, а также формирующих условия для
предотвращения их появления;
– мониторинг социально-экономического развития региона;
– обеспечение единства и достоверности формирования информационной базы о состоянии
рынка;
– разработка методики прогнозирования и планирования поступлений в бюджет с учетом
возможных кризисных состояний экономики или отдельных ее секторов;
– формирование эффективных механизмов взаимодействия государственных органов и
предпринимательских структур по преодолению экономических противоречий.[2, C. 38]
Объектом управления институциональной устойчивостью выступают процессы и явления, на
которые направлено воздействие мер управления всех уровней – факторы, вызывающие
нестабильность функционирования экономической системы. К таким факторам можно отнести:
общеэкономические, рыночные, социально-политические и прочие факторы.
Эффективной хозяйственной деятельности в значительной степени способствует
обоснованная система маркетинговых мероприятий и методов стратегического планирования,
учитывающих рыночную ситуацию и активно влияющих на нее. С этим тесно связаны реализация
функций и задач финансового менеджмента, опыт коммерческой работы, знание правовых вопросов.
Нередко вследствие некорректного финансового планирования, прогнозирования сроков и объемов
поступления доходов и осуществления платежей предприятие оказывается неплатежеспособным.
Тактика и стратегия управления институциональной устойчивостью ориентированы на
достижение определенных результатов на каждом этапе разрешения проблемной ситуации.[3, C. 28]
Управление институциональной устойчивостью со стороны органов региональной власти
представляет собой систематическую и конструктивную деятельность, осуществляемую институтами
государственной власти и управления, с целью согласования интересов субъектов хозяйствования,
региона, государства и общества, которая базируется на специфических факторах воздействия на
проблемные процессы и явления и основывается на общих принципах государственного управления.
Управление институциональной устойчивостью в системе регионального управления – это
реализация права государства в лице федеральных и региональных органов власти и управления
путем обеспечивать стабильное функционирование экономики через систему законодательных,
организационных, административных, правовых и других мер.
Задачей управления институциональной устойчивостью на уровне региона выступает
контролируемость состояния региональной экономики и его коррекция в соответствии с заданными
целями и нормами функционирования. Обобщая рассмотренные выше положения, управление
институциональной устойчивостью можно определить как достаточно самостоятельное направление
деятельности в системе государственного регулирования. [1, C. 42] Выступая в качестве системы
наблюдения, сопоставления, проверки и анализа проблемных явлений, управление
институциональной устойчивостью нацелено на разработку эффективных управленческих решений,
обеспечивающих стабилизацию экономического развития.
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПРОДУКЦІЇ
Важливими елементами механізму управління якістю продукції є стандартизація та
сертифікація. На сьогодні якість продукції є одним з невід‘ємних елементів становлення
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господарської діяльності підприємства, виходу на іноземний ринок та підвищення рівня життя
населення.
Питання управління якістю, стандартизації та сертифікації продукції досліджували такі
науковці як Куйбіда М. С., Лойко Д. П., Удовіченко О. П., Агєєв Є. Я., Болтніков А. О., Морозов Ю.
Д., Буряк Р. І., Бутко М. П., Топольник В. Г., Котляр М. А., Шаповал М. І., Вотченікова О. В. та інші.
Стандартизація та сертифікація є багатогранним поняттям, яке потребує загального
обґрунтування щодо сфери якості продукції. Різні вчені по різному трактують дане поняття і
виходячи з цього роблять різні висновки.
Куйбіда М. С. вважає, що стандартизація проводиться на рівні компанії, групи компаній,
міністерства, національному, регіональному, міждержавному рівнях. Поняття стандартизації трактує,
як зштовхування інтересів різних сторін суспільства, а саме виробників, споживачів, територіальних
структур та спільних підприємств, які керуються тим, що в процесі своєї діяльності їм потрібно
спиратися на певні загальні вимоги та правила, що дозволять врегулювати ряд важливих питань, а
особливо з питань якості продукції
[1, с.39].
На думку Топольника В. Г. та Котляра М. А., стандартизація виступає найбільш дієвим
елементом наукового прогресу, що несе в собі покращення якості продукції на основі скорочення
затрат на раціональне використання ресурсів підприємства щодо виготовлення того чи іншого виду
продукції. На їх думку стандартизація слугує для багаторазового застосування[2, с.62-65].
Таким чином, беручи до уваги різні трактування вчених даного поняття, стандартизація
продукції – це встановлення і застосування єдиних правил з метою упорядкування, узаконення й
запровадження показників і норм якості продукції, а також відпрацювання у сфері виробництва
технологічних процесів і операцій відповідно до цих вимог.
Головне завдання стандартизації – створити систему нормативно-технічної документації, яка
визначає прогресивні вимоги до продукції, що виготовляється на потреби народного господарства,
населення, оборони країни, експорту, а також контроль за правильністю використання цієї
документації.
В Україні використовуються такі категорії нормативних документів із стандартизації:
державні стандарти України;
галузеві стандарти;
стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок;
технічні умови;
стандарти підприємств.
Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містять міжнародні стандарти, розроблені
Міжнародною організацією стандартизації – ІСО, що їх використовують для сертифікації виробів,
призначених для експорту в інші країни і реалізації на світовому ринку.
Коли підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, важливим елементом у
системі управління якістю продукції є її сертифікація.
Сертифікація – це один із способів підтвердження відповідності продукції висунутим вимогам
або оцінка продукції з погляду її відповідності вимогам стандарту.
В Україні розрізняють обов'язкову й добровільну сертифікацію. Обов'язкова сертифікація
реалізується виключно в межах державної системи управління суб'єктами господарювання, охоплює
перевірку й випробування продукції з метою визначення її характеристик та подальший державний
технічний нагляд за сертифікованими виробами. Добровільна сертифікація може проводитись з
ініціативи самих суб'єктів господарювання на відповідність продукції вимогам, котрі не є
обов'язковими[3].
Таким чином, можна зробити висновок, що вплив стандартизації на підвищення якості
продукції здійснюється через комплексне розроблення стандартів на сировину, матеріали,
напівфабрикати, комплектуючі вироби, обладнання, оснащення і готову продукцію, а також через
установлення у стандартах технологічних вимог і показників якості, єдиних методів і засобів
контролю. Стандартизація та сертифікація є вагомими та необхідними інструментами управління
якістю продукції, є необхідною умовою розвитку підприємства.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
В современных условиях реклама становится все более важным фактором социальноэкономического, общественного и культурного развития. Она составляет значимую часть
экономического
пространства
и
способствует
повышению
товарооборота,
развитию
предпринимательства, конкуренции, рыночных отношений. Рекламный рынок Республики Беларусь
является развивающимся сегментом национальной экономики. По размеру рекламных затрат на душу
населения Республики Беларусь занимает одно из самых последних мест в Европе, около 4,5 долл.
США в год. В последние годы наивысшее значение данного показателя на уровне 250–350 долл.
США традиционно имеют Швейцария, Дания, Великобритания, Германия и Норвегия, и в среднем по
Западной Европе он находится на высоком уровне – 200 долл. США на человека [1]. Суммарный
объем отечественного рынка в 2015 г. достиг отметки в 133 млн. долл. США, в т. ч. телевидение в
Республике Беларусь остается самым значимым сегментом рекламного рынка: его доля составила 49
%, наружная реклама – 14 %, Интернет – 22 %, пресса – 7 %, радио – 8 % [2].
В отличие от России и стран Балтии белорусский рынок недостаточно привлекает серьезных
внешних инвестиций в рекламную деятельность. Крупные иностранные рекламные агентства
предпочитают представлять своих заказчиков и их продукты через российские телеканалы. Таким
образом, действие рекламы одновременно распространяются и на белорусскую аудиторию, так как
большинство российских каналов вещает на нашу страну [3].
Причинами, затрудняющими перенос опыта зарубежных стран в формировании рекламного
рынка, а тем более в сборе и обработке информации, являются:
- состояние экономики в целом и уровень развития рекламного рынка в частности;
- отсутствие квалифицированных кадров по организации и ведению мониторинга рекламной
информации и аналитики рекламного рынка.
Для рекламодателей основным критерием эффективности рекламной кампании является ее
дешевизна, поэтому пристальное внимание уделяется ценам и скидкам за размещение, а не
рекламным идеям и маркетинговым исследованиям, требующим инвестиций и оценить которые
рекламодатели подчас не в силах. Кроме того, ограниченность производственной базы, особенно в
областях, не позволяет превратить оригинальную креативную идею в высококачественный
рекламный продукт.
Таким образом, для активизации и улучшению рекламной деятельности на современном этапе
следует больше уделять внимания:
- выявление товаров (товарных групп), наиболее нуждающихся в рекламе сегодня и в
перспективе;
- создание для них унифицированных, высокохудожественных, современных рекламнографических решений;
- использование маркетинговых подходов к планированию выпуска рекламной продукции,
особенно по товарам, требующим высококачественной и наиболее интенсивной рекламы;
- дифференциация производства рекламной продукции с учетом значимости и специфики
товаров, сроков ее изготовления, поставленных целей на высоком художественно-графическом и
полиграфическом уровне;
- наиболее полное использование и стимулирование творческого потенциала специалистов,
занимающихся рекламной деятельностью;
- формирование единой направленности усилий государственных органов и организаций на
обеспечение конструктивного взаимодействия при решении вопросов, возникающих при
осуществлении рекламной деятельности;
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- создание благоприятных условий, обеспечивающих расширение и привлекательность рынка
наружной рекламы, в том числе развитие новых форм наружной рекламы на основе изучения
мирового опыта;
- активизация международного сотрудничества путем участия в международных форумах,
конференциях.
Таким образом, можно сделать вывод, развитие рекламной деятельности в стране находится
на низком уровне и ограничено в объеме. Это связано как с малой активностью и недостаточной
компетенцией рекламных организаций в работе с рекламодателями, так и с привлечением внешних
инвестиций в рекламную деятельность страны. В Республике Беларусь необходимо
концентрироваться на развитии наружной рекламы, так как она наиболее доступна потребителям и
является перспективным направлением развития на отечественном рынке, необходимо также
способствовать развитию рекламы в Интернете, телевизионной и других видов рекламы, так как
данная реклама рассчитана на потребителей разного социального уровня, дохода и образованности
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ АКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТОРГОВЫХ
АВТОМАТОВ
Современный этап развития хозяйствующих субъектов розничной торговли России
характеризуется ростом прибыли за счет повышения эффективности бизнес-процессов, снижением
издержек обращения, активным использованием маркетинговых инструментов, предполагающих
учет возможных предпочтений потребителей (в т.ч. по гендерно-эмоциональным признакам). По
нашему мнению, системная организация объектов розничной торговли должна опираться не только
на рациональную дифференциацию магазинов, но и на развитие новых форматов предприятий и
внемагазинных форм продажи товаров [6].
Так, динамика роста продаж через современные форматы предприятий торговли достаточно
высока и составляет 11,9% в год. Рост оборота торговли через торговые аппараты (вендинг) – 72%
[2].
По нашему мнению, развитие услуг вендинга является важнейшим элементом малого
предпринимательства в розничной торговле, возможной «площадкой» для начинающих
предпринимателей, значимой инновационной технологией, условием обеспечения самозанятости
населения, фактором повышения производительности труда и культуры торговли [3; 7; 8].
Торговый автомат (вендинговый автомат) – нестационарный торговый объект,
представляющий собой техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов
продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения
устройства без участия продавца [1].
Как отмечают исследователи, «история развития вендинговой торговли началась в Древнем
Египте. Первый торговый автомат, описанный математиком Героном в 215 г. до н.э., применялся в
храмах и при опускании в него монеты продавал святую воду. Следующий торговый автомат
появился в Китае в 1076 году, его назначение было – продажа карандашей. В XVIII веке в английских
тавернах появились автоматы, продающие за монеты табак» [5].
В России первые торговые аппараты появились более 100 лет назад. С их помощью
собирались продавать жителям Петербурга шоколад в плитках. В советский период получили
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распространение автоматы по продаже газированной воды, пива, кваса, газет, проездных билетов.
Как отмечает источник, «в СССР и России автоматы газированной воды запомнились в 1980-1998 гг.
Они стояли на улицах рядами.…Эпоха вендинг-бизнеса в России с газводой закончилась на этапе
перестройки и денежной реформы» [4].
Зарубежный опыт развития услуг вендинга подтверждает перспективность данного
направления. В странах Европы вендинговых автоматов около 4,5 млн., в Японии – около 6 млн., в
США – около 7 млн. В России в 2015 году по данным Национальной ассоциации автоматизированной
торговли (НААТ) и Европейской ассоциации вендинга (EVA) действует 227 тыс. единиц
вендингового оборудования, потенциал роста до 1 млн. ед. [12]. Вместе с тем, на протяжении многих
лет для российской розничной торговли характерна низкая доля продаж, приходящаяся на торговые
автоматы [3].
Результаты исследований показывают, что популярность и востребованность потребителями
услуг автоматизированной торговли возрастает во многих регионах России: все большее их число
готово покупать в аппаратах разнообразную продукцию [4].
Одной из проблем совершенствования деятельности вендинговых операторов является их
нормативно-правовое регулирование. Как отмечает источник, «в законах, регулирующих розничную
торговлю, слабо отражено место в ней торговых автоматов, а также права и обязанности вендинговых
операторов. Также, важным моментом является вопрос налогообложения торговли посредством
торговых автоматов» [11].
Эффективность данного канала продаж во многом зависит от правильной его организации, в
том числе, и от места установки торгового аппарата [9]. Как отмечает источник, «проблемы
вендинговой торговли преимущественно состоят в сложности получения разрешений на установку и
эксплуатацию торговых автоматов на государственных и муниципальных территориях. Необходимо
разработать упрощенный и понятный порядок установки и эксплуатации таких объектов» [10].
Операторские компании для получения лучших мест установки своих аппаратов должны
будут использовать современные их виды, сертифицированные расходные материалы и продукты,
повышать качество обслуживания, применять механизмы доведения всей необходимой информации
до потребителя. Мы согласны с мнением о том, что «обновление парка торговых автоматов – это
постоянный процесс. Эффективное планирование обновления парка торговых автоматов –
конкурентное преимущество в борьбе за покупателя» [10].
Обобщая представленную информацию, отметим, что развитие торговых автоматов можно
рассматривать в контексте стратегических приоритетов деятельности отраслевых хозяйствующих
субъектов, поскольку они являются достойной альтернативой традиционным методам продаж,
успешной заменой на малометражных и непривлекательных для крупных торговых предприятий
местах.
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ВИКОРИСТАННЯ ГРАВІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ОБСЯГІВ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ПОТОКІВ
Можливість експорту розширює межі для вітчизняних виробників і тим самим збільшує
потенційний попит і перспективи. Підвищення попиту дозволяє збільшити масштаб виробництва, що
може підвищити зайнятість і використання інших внутрішніх факторів виробництва. Збереження
більшого масштабу виробництва може також знизити питомі витрати і підвищити
конкурентоспроможність і тим самим підвищити рентабельність для вітчизняних виробників.
Експорт забезпечує надходження іноземної валюти для імпорту техніки і технології, які
необхідні в короткостроковій і середньостроковій перспективі для технологічної модернізації.
Згодом, більш високі доходи від експорту роблять простішим фінансування інвестицій для
оновлення основних факторів виробництва країни і отримання конкурентних переваг.
Під дією конкуренції на міжнародних ринках експортери повинні підвищити ефективність
виробництва та збуту в порівнянні з іншими вітчизняними виробниками.
Експорт орієнтує вітчизняних підприємців на глобальні смаки, стандарти, технології і
передовий досвід, надаючи можливості для вивчення нових продуктів, послуг, процесів і технологій.
Для моделювання зовнішньої торгівлі в літературі, як правило, використовуються моделі,
засновані на одній з базових теорій міжнародної торгівлі, основні з яких - модель Рікардо, модель
Хекшера-Оліна, нова теорія торгівлі Кругмана [3] і модель Меліц [2].
Для моделювання величини торгових потоків в рамках будь-якої з перерахованих вище
теорій, потрібна інформація про попит та пропозицію товарів на ринку кожної країни, причому
пропозиція буде складатися з двох складових - зовнішньої і внутрішньої. Це завдання саме по собі досить складне, оскільки крім того, що його вирішення вимагає знань про переваги споживачів,
умови ринку, характер конкуренції, взаємозамінності місцевих та імпортних товарів, необхідним є
знання кінцевих цін на вітчизняну та імпортну продукцію, або хоча б різниці цих цін на ринку
експортера та імпортера. Досить поширеним підходом до моделювання в таких умовах є
апроксимація витрат міжнародної торгівлі (тобто різниці між внутрішніми цінами виробників і
цінами їх продукції на зовнішніх ринках) та відстанню між учасниками торгів.
При цьому досить очевидно, що відстань між торговими партнерами є не найнадійнішим
інструментом для моделювання торгових витрат: на формування кінцевої ціни на ринку збуту можуть
впливати особливості проходження митниці, вид вантажу, що визначає вибір виду транспорту,
тарифна політика транспортних компаній, особливості місцевої інфраструктури і т.д. Однак саме
відстань між країнами-учасниками торгів використовується найбільш часто, завдяки відносній
простоті збору цих статистичних даних.
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Найпростіша форма гравітаційного рівняння зовнішньої торгівлі, що зв'язує обсяги торгівлі
двох країн з розмірами їх економік і відстанню між ними, була запропонована в роботі Tinbergen
(1962) [1] і мала такий вигляд:
logXij =a0+a1 logYi+ a2 logYj+ a3 logDii (1)
де Xij - обсяг експорту з країни i в країну j залежить від ВВП країни-експортера Yi, який
служить проксі-змінної для обсягу вироблених товарів, який ця країна потенційно може
запропонувати на міжнародний ринок, а також від ВВП країни-імпортера Yj, який характеризує
обсяг її внутрішнього ринку.
Крім того, в гравітаційних моделях торгівлі передбачається, що обсяг експорту буде також
залежати від транспортних витрат доставки товару з країни i в країну j. В даному випадку в якості
змінної, що моделює транспортні витрати використовується географічна відстань між торговими
партнерами. Однією з потенційних областей застосування гравітаційних моделей зовнішньої торгівлі
є пояснення і прогнозування обсягів торговельних потоків.
Різні форми моделювання зовнішньоторговельних потоків, як правило, оперують сумарними
потоками товарів між країнами, тобто сумарними обсягами імпорту або експорту. У цьому випадку,
як правило, виправданими є припущення про те, що вантажовідправник і вантажоодержувач
розташовуються в столицях розглянутих країн, і що витрати на доставку товарів досить добре
наближає лінійне відстань між столицями.
Додатковими аргументами на користь таких спрощень є малий географічний розмір
розглянутих економік і агрегований характер торгового потоку, який складається з безлічі товарів,
так що урахування реального маршруту переміщення кожного товару потребує від дослідника
великих додаткових зусиль.
Для отримання більш точних оцінок коефіцієнтів рівняння необхідно використовувати не
відстань «по прямій» між двома географічними точками (яке обчислюється по їх географічних
координат), а довжину реальних торгових маршрутів, яка визначається особливостями місцевих автоі залізничної мереж [4].
Використання в моделях торгівлі реальних відстаней, які проходить товар від експортера до
імпортера, підвищує точність оцінок. Однак цього може бути недостатньо при спробі спрогнозувати
перерозподіл товарів між торговими маршрутами на рівні конкретних видів товарів і окремих
вантажовідправників при зміні місцевої інфраструктури (наприклад, при збільшенні пропускної
спроможності порту, розширенні під'їзних шляхів, і т.і.).
Серед основних напрямків української промислової політики доцільно виділити:
1) стратегічну підтримку окремих галузей економіки або окремих підприємств;
2) створення інституціональних передумов розвитку конкурентних галузей;
5) комплекс структурних заходів, спрямованих на прискорення темпів економічного
зростання.
В короткостроковій перспективі промислова політика України повинна бути сформована на
основі імпортозамінної індустріалізації. Основними напрямками вищеозначеної політики
імпортозаміщення повинно стати
вдосконалення просторового розподілу українських
зовнішньоторговельних вантажів за пунктами пропуску державного кордону та імпортозаміщення
товарів інвестиційного призначення.
Використання в якості практичного інструментарію економетричної оцінки гравітаційного
рівняння зовнішньої торгівлі дозволять більш обґрунтовано обирати стратегії виходу на нові
зовнішні ринки та підвищити обсяги експорту вітчизняної продукції на галузевих світових ринках.
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ВПЛИВ ФОНОВОЇ МУЗИКИ НА ВИБІР СПОЖИВАЧА
Одним із основних каналів, по якому людина одержує інформацію з навколишнього
середовища – є звук. Учені лінгвісти та психологи стверджують, що 15% з усієї інформації несуть
слова. Цю інформацію, в основному ми отримуємо невербальним шляхом, і основна частина такої
інформації сприймається через емоційно тональні звуки, до яким ми можемо віднести мелодії. Тож
маркетологами, зрозумівши дану тенденцію прийшли до певних висновків: найефективнішим
поштовхом до здійснення покупки споживачем – є правильно обраний музикальний супровід його
походу по торговим залам.
Саме музика – є основним поштовхом до здійснення покупки. А що ж таке музика? Музика –
це набір звукових вібрацій, які вибудовані таким чином, щоб створювати певну гармонію, і несуть
певний емоційний стан. До підгруп музики ми можемо віднести «фонову». Фонова музика – це
спеціально підібрана музика для супермаркетів, торгівельних залів, гіпермаркетів. Якщо її підібрано
правильно, то вона здатна впливати на підсвідомість людини, тобто створювати настрій,
стимулювати на певні дії та дарувати довіру до певної торгової марки чи мережі.
Зараз маркетологи почали вокористовувати музику для того, щоб утримати покупця в певній
торговій залі, стимулювати споживача до вибору окремих видів продукції чи товарних ліній.
За словами американських маркетологів Джеймса Енджела, Роджера Блекуелла та Підлога
Мініарді: «Правильно обрана музика – це та музика, яка допомагає продавати». На їх думку, музика –
«це один з найбільш цікавих прикладів впливу ситуації на поведінку споживача»[1].
Це не прості слова, адже за дослідженнями, які були проведень Техаським університетом,
повільна музика порівняно з швидкою на 50% збільшує час, який клієнт проводить в торговій залі, а
також на 25% - суму покупки. Але в той же момент, швидка музика пришвидшує рух людей по
магазину в годину пік.
Ще одним дослідженням, який проводив університет, було виявлення впливу музики на
покупку того чи іншого товару. Так от, за результатами досліджень, із 200 учасників, 186 – зробили
покупку в тому торговому залі, де лунала музика. Учасники відчували більшу довіру до тих товарів, а
також вимальовували собі добрі емоції, що напряму підштовхувало до покупки [2].
Для того, щоб правильно обрати фонову музику для тогівельних залів, потрібно
дотримуватися певних правил:
покупці не повинні сприймати смисловий відтінок пісні (якщо це буде відома пісня, то
покупець зациклиться на ній, і не буди звертати увагу на продукцію; для кожної людини ця мелодія
несе свої емоції, які можуть бути як позитивними, так і негативними, що може невдало вплинути на
покупку);
не потрібно використовувати класичну музику (не кожна людина може сприймати
класичну музику, тому вона може втратити довіру до даного супермаркету, що невдало вплине на
прибуток організації в майбутньому);
відмовитися від радіостанцій (розмови, різноманітні новини можуть збивати покупців,
що може призвести до відмови від здійснення покупки);
музика повинна бути з одного боку непомітною, а з іншого – приносити задоволення
від знаходження в даному супермаркеті, магазині і т. д. (це напряму вплине на те, чи зробить
покупець вибір продукції тут, чи в іншому місці).
В наш час існують компанії, які пропонують програми спеціалізованої музики для
супермаркетів. В такі програми входить пакет музики, яка по тривалості не перевищує 40–60 годин.
Ця музика розташована в 4 папках: 1 – спокійна інструментальна музика, 2 – більш ритмічна музика,
3 – сучасна естрадна музика, 4 – спеціалізована музика (свята, реклама певної продукції і т. і.). Кожна
з цих папок розрахована на певний час доби. 1 – ранок, вечір; 2 – призначене для обіднього часу; 3 –
години-пік [3].
Провівши спостереження в супермаркетах «МаркетОПТ» вдалося дійти до висновку – музика
напряму впливає на вибір споживачів. Також було зрозуміло, що в даному супермаркеті не
задумувалися над цим методом впливу на споживачів, адже там, не залежно від часу доби, завжди
лунає сучасна музика, яка за своєю природою є досить ритмічною.
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Покупці мережі не довго обирають той чи інший товар, надовго не залишаються в торговій
залі. Серед опитаних людей було зрозуміло, що в середньому в магазині вони проводять 10–15 хв.,
що є не досить великим терміном.
Отже, виходячи з вище сказанного, можно зробити висновок. Музика, яка лунає в торгових
залах – є прямим посередником між покупцем та продукцією. Адже саме вона створює настрій
споживачу, навіює гарні емоції – тим самим робить його більш відкритим до здійснення покупки.
Якщо правильно обрати музику, то споживчий кошик збільшиться приблизно на 25–35%, тим самим
збільшить прибуток підприємства. До речі, скоріше за все, покупець купить ту продукцію, про яку
навіть не задумувався при в ході в торговий зал.
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ДИНАМІКА ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
На сьогодні, торгівля України знаходиться на високому рівні та становить основу ринкової
інфраструктури. Наша держава повинна мати розгалужену систему торгівельних зв‘язків, що
збільшить конкурентоспроможність вітчизняних товарів з іноземними. Це підвищить економічний
розвиток країни та збільшить прибуток державної скарбниці. Ці торговельні відносини формуються
за рахунок оптової та роздрібної торгівлі, які відіграють важливу роль в сфері ринкового обігу
держави.
Актуальність даної теми полягає в тому що, ринкові відносини мають істотний вплив на стан
розвитку країни та на суспільство зокрема. Бо саме задоволеність споживачів в своїх потребах та
бажаннях повинно бути здійснено завдяки сфері торгівлі. Таким чином ця тема набирає актуальності
з кожним роком, в зв‘язку зі зміною застарілих та внесенням нових різноманітних маркетингових
підходів до торгівельної діяльності.
Метою дослідження є: дослідити роль ринкових відносин у фінансово-економічному розвитку
країни; проаналізувати товарооборот оптової та роздрібної торгівлі за даними Державної служби
статистики України; дослідити особливості та методи її регулювання, а також визначити основні
шляхи вдосконалення та оновлення товарного обігу.
Оптова та роздрібна торгівля є важливими складовими для забезпечення ефективних
ринкових відносин. Вони виконують різноманітні функції для виведення товару від сфери
виробництва до сфери споживання. Головна відмінність між ними полягає у використанні різних
методів для регулювання виробничими процесами та введенні неординарних маркетингових підходів
до реалізації готової продукції. Особливостями оптової торгівлі є:
1) реалізація товарів великими партіями, що збільшує ефективність виробництва, а також
знижує витрати на транспортування продукції;
2) головна увага управління виробничими процесами на підприємстві напрямлена на збут
продукції;
3) обмежена номенклатура товарів, адже підприємство орієнтується на кількісні показники;
4) внесення сучасних підходів до реалізації продукції (наприклад, інтернет-магазини, що є
ефективним ринком збуту продукції).
Поступово вона стає важливим інститутом ринкової інфраструктури та інструментом
збалансованого розвитку внутрішнього ринку [3, С.72].
Відмінність оптової торгівлі від роздрібної визначається такими характеристиками:
1) широка номенклатура виробів, що реалізуються;
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2) надання споживачам різноманітних послуг, що збільшить задоволення споживачів та
призведе до зростання прибутку на підприємстві;
3) виробничі процеси на підприємстві сапрямовані на якість готової продукції;
4) важливим чинником ефективного функціонування роздрібної торгівлі є її торговельна
мережа, де здійснюється продаж і задовольняється попит кінцевих споживачів на товари і послуги [1,
С.44].
Згідно з даними Державної служби статистики України, можемо проаналізувати кількість
оптового та роздрібного товарообороту України за 2014-2016 роки.
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Рис. 1 – Оптовий та роздрібний товарооборот за 2014, 2015 та 2016(січень-вересень) роки,
млн. грн.(виконано автором за даними [2]).
Аналізуючи наведену діаграму, можемо зробити висновок, що оптовий товарооборот за
наведені роки перевищує на певну суму оборот роздрібної торгівлі. Найбільшу різницю склали
показники у 2016 (січень-вересень) році – 219547,5 млн. грн. З 2014 по 2015 р. оборот оптової та
роздрібної торгівлі мав тенденцію до збільшення. А починаючи з січня 2016 року, ці показники
починають зменшуватися.
Проаналізувавши попередні дані, можемо зробити висновок, що ринкові відносини
потребують державного регулювання з боку держави. Серед основних шляхів покращення
торгівельних зв‘язків є:
1) удосконалення вже існуючих методів та створення нових результативних підходів до
управління виробничими процесами для соціально-економічного розвитку та задоволення потреб
споживачів;
2) створення максимально тісного зв‘язку між виробником та споживачем на основі
детального аналізу ринкового попиту на певні види товару. Це забезпечить зацікавленість
суспільства та призведе до зростання прибутку.
3) розширення асортименту продукції, враховуючи взаємодію кількісних і якісних
характеристик товару;
4) розробка ефективної стратегії та мети підприємства для досягнення кращого результату;
5) залучення населення до ринкових відносин, шляхом зниження вартості на товари
підприємства.
Отже, розвиток ринкових відносин є важливим елементом державного регулювання
економіки та забезпечення фінансової стабільності країни. Таким чином можемо скласти
економічний ланцюжок, який містить пряму пропорційність між окремими його елементами. Він
полягає в тому, що визначений попит споживачів на товари, збільшує прибуток на підприємстві, що
,в свою чергу, призводить до розвитку економіки в цілому.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Проблема качества товаров и услуг всегда будет актуальной. Согласно общепринятой
терминологии, «качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности» [11]. Объектом может быть
деятельность или процесс, продукция, организация, система или отдельное лицо.
Все выше сказанное имеет прямое отношение к розничной торговле, так как качество
обслуживания покупателей напрямую влияет на конкурентоспособность российских торговых
предприятий. Целью их деятельности является получение прибыли за счет удовлетворения
потребностей покупателей, при этом торговая организация должна иметь какие-то конкурентные
преимущества. По нашему мнению, особенных преимуществ в материально-технической базе или
ценовой политике у многих отраслевых предпринимателей уже нет. Поэтому значимым является
качество обслуживания покупателей.
Основная задача торгового обслуживания – высокое качество осуществления торговых
процессов по удовлетворению спроса покупателей при должном уровне культуры обслуживания,
«определяемой профессионализмом и этикой обслуживающего персонала» [2]. В свою очередь,
высокая культура торгового обслуживания способствует увеличению товарооборачиваемости,
позволяет уменьшить издержки обращения, увеличить валовый доход, повысить прибыль
предприятия торговли, сформировать «репутационный капитал» организации [4; 7; 10; 12; 13; 14].
Качество торгового обслуживания напрямую зависит от работы персонала, необходимости
обеспечения контроля за его работой и обратной связи по результатам контроля [15]. Эффективными
средствами, позволяющими усилить позиции компании на рынке, являются стандартизация и
регламентирование работы персонала. Наличие системы корпоративных ценностей, внутренних
стандартов обслуживания и системы аудита персонала являются важными конкурентными
преимуществами торговой организации.
При разработке внутренних стандартов работы персонала и обслуживания клиентов важно
определить критерии, которым они должны соответствовать. Исследователь предлагает использовать
следующие критерии:
конкретность – формулировки должны быть четкими и конкретными;
измеряемость – совершаемое действие должно быть измеряемо и четко зафиксировано;
реальность исполнения – требования стандарта не должны противоречить или взаимоисключать
друг друга;
«прозрачность» и понимание сотрудниками целей, которые достигаются за счет соблюдения
стандарта (критерий особенно важен для стандартов, регулирующих контакт с клиентами);
актуальность – стандарты должны соответствовать задачам, требованиям и стратегии компании;
комплексность – стандарты должны регламентировать работу всего персонала компании;
экономическая целесообразность введения стандартов, т.е. расходы по их разработке и
внедрению должны быть экономически оправданы [9].
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На наш взгляд, критерий «комплексность» следует расширить, дополнив его параметром
«комплексность и взаимосвязанность», поскольку стандарт должен обеспечивать «слаженность»
работы всего персонала и достижение общей цели – увеличение прибыли компании, что достигается
за счет еѐ «клиентоориентированности».
Качество торгового обслуживания должно быть гарантировано и измерено. Для его оценки
необходимо использовать внешний (путем проведения программ «Таинственный покупатель» и
опросы реальных покупателей) и внутренний контроль/аудит, причем, совмещать их.
Для проведения внутреннего контроля работы персонала целесообразно разработать
оценочные листы (чек-листы), основываясь на внутренних, т.е. утвержденных в компании,
стандартах обслуживания клиентов. Критерии оценки (показатели) должны быть максимально
конкретными. Некоторые специалисты-практики [8] предлагают делать их в виде закрытых
утверждений, на которые можно ответить однозначно. Сумма положительных оценок даст
количество баллов, полученных сотрудником, что позволит оценить его работу, отслеживать
изменения в динамике и сравнивать их работу между собой.
Другие авторы [6] предлагают использовать квалиметрический подход с балльной шкалой
оценки. Интегральный показатель качества следует разложить на более простые элементы и
построить «дерево свойств». В этом случае при разработке документов основными вопросами
являются: «Какой уровень сервиса предоставляют покупателям в данном магазине?», «Как
осуществляется взаимодействие продавцов с покупателями?», «Насколько соответствует работа
сотрудников внутренним стандартам обслуживания?».
Принцип построения системы оценки качества – выделение основного показателя (в данном
случае, прибыль). Затем по методу исключения выстраивается логическая цепочка свойств объекта,
которые отражают удовлетворение потребностей потребителей с помощью оцениваемого объекта, до
«квазипростых» свойств, не предполагающие последующего деления. При этом, нельзя использовать
нечеткие формулировки свойств.
Другим параметром является «клиентоориентированность» персонала, «разбиваемая» на
составляющие: «Доступность», «Внешний вид», «Обслуживание покупателя». Потом, они
детализируются до «квазипростых» свойств (например, наличие фирменного бейджа и т.д.).
Для оценки каждого квазипростого свойства исследователь [6] предлагает использовать
шкалу от - 4 до +4, которая является трехуровневым шаблоном ("очень плохо"-"нейтрально"-"очень
хорошо"). Данная методика позволяет количественно показать уровень соблюдения внутренних
стандартов сотрудниками предприятия. Имея такую информацию, руководство может оперативно
определить фактическое состояние уровня качества обслуживания на своем предприятии и выстроить
эффективную кадровую политику.
Однако, для разработки эффективной стратегии развития компании целесообразно учитывать
степень лояльности, степень удовлетворенности потребителей, их сохранение (удержание) и степень
эмоционального одобрения, наиболее высокой формой которого является рекомендация.
Обобщая представленную информацию, отметим, что успех предприятия торговли зависит от
того, насколько полно и эффективно были удовлетворены потребности потребителей. Обеспечение
высокого уровня обслуживания покупателей, зависящее, во многом, от сложившихся систем
мотивации труда персонала и оценки его работы, формирует конкурентное преимущество данного
предприятия.
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ШЛЯХОМ АНКЕТНОГО
ОПИТУВАННЯ
Проблема формування маркетингової стратегії підприємства є актуальною, тому що процес
змін, який спостерігається в даний час, проникає в усі сфери економічного життя й у практиці
багатьох українських і зарубіжних підприємств усе частіше виникає питання про ефективне
планування маркетингової стратегії підприємства. Отже, з метою планування маркетингової
стратегії, було проведено дослідження на ринку туристичних послуг м. Кременчук.
Питання формування маркетингової стратегії підприємства знайшло відображення у працях
таких вітчизняних та зарубіжних вчених як Н. Куденко, Л. Ткаченко, М. Саєнко, К. Лавлок, М. МакДональд, Н. Норман, Ф. Котлер, та багато інших, але не має єдиної думки розуміння цього процесу.
Завданням роботи є дослідження споживчого попиту на туристичний продукт та формування
напрямків планування маркетингової стратегії на ринку туристичних послуг.
З метою виявлення попиту на туристичні послуги проведено анкетування, в якому взяло
участь 100 респондентів віком з 17 до 60 років, студенти та представники різних професій.
Анкета складається з 8 питань, відповіді на які представлено в табл.
Таблиця
Результати проведеного анкетування
Запитання
Результат
Де Ви провели свою останню
53% – відпочивали в межах України, 36% – провели час вдома,
відпустку/канікули?
11% – виїжджали за кордон
61% – ніколи не були за межами України, 25% – виїжджали за
Скільки разів на рік Ви
кордон 1 раз в декілька років, 8% – 1 раз на рік відпочивають за
подорожуєте за кордон?
кордоном, 4% – 2-3 рази на рік і 2% – більше 4 разів на рік
Що на Вашу думку є перешкодою 73% – ціна, 16% – оформлення документів, 6% – мовний бар‘єр
при виборі відпустки за
та 5% – зазначили свій варіант, а саме відсутність грошей та
кордоном?
брак часу
Яка мета Вашої останньої
54% – відпочити та розважитись, 37% – зустрічались з друзями
подорожі?
та родичами, 9% – з приводу ділової зустрічі
Пляжний відпочинок – 58%; екскурсійний тур – 54%;
Якому виду відпочинку Ви
оздоровлення – 29%; освіта – 15%; екстремальний – 20%;
віддаєте перевагу?
екологічний – 12%; в пункті "інше" 5% респондентів вказали
концерти, кемпінг та всі варіанти у комплексі
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Продовження табл.
попередній досвід – 56%; інформація, отримана від менеджера
туристичної фірми – 32%; думка знайомих – 41%; знижки/акції
Що впливає на Ваше рішення при
– 32%; реклама – 10%; в пункті "інше" 6% респондентів вказали,
виборі туру?
що на їх вибір впливають власні вподобання та відгуки в мережі
Інтернет
телебачення – 22%; радіо – 5% журнали та газети – 13%;
З яких джерел Ви найчастіше
Інтернет – 83%; реклама в транспорті – 11%; вулична (щитова)
отримуєте рекламну інформацію
реклама – 16%; поштова розсилка – 4%; роздача рекламних
про туризм?
листівок на вулицях, в магазинах – 6%
популярність компанії – 25%; реклама компанії в ЗМІ – 3%;
рекомендації друзів, знайомих – 58%; минулий досвід звернення
Що для Вас є головною причиною
до цієї компанії – 31%;
конкретна пропозиція, що вас
звернення в ту чи іншу
зацікавила – 26%; ціна, вартість поїздки – 39%; в пункті "інше"
туристичну компанію?
6% респондентів вказали, що взагалі не користуються
послугами туристичних фірм або ніколи до них не звертались
Дослідження попиту на туристичні послуги показало, що більше половини опитуваних не
виїжджали за межі України і головною причиною цього є ціни на туристичні послуги. Для того щоб
залучити більше клієнтів, можна розширити набір пропонованих послуг. Наприклад, організовувати
тури, які дуже популярні в Європі та США – сільський туризм. Згідно з маркетинговими
дослідженнями, проведеними у 2001 р. Асоціацією індустрії подорожей Америки, майже 2/3 усіх
повнолітніх громадян США, тобто 87 млн. осіб, здійснили щонайменше одну мандрівку в сільську
місцевість з метою відпочинку за останні три роки. Щодо вікової структури рекреантів, послугами
сільського туризму користується, головним чином, молодь (до 33 років), яка проживає у великих
містах [1]. Такий вид туризму є значно дешевшим та показує культуру, традиції, звичаї народів
зсередини.
На вибір туру опитуваних більшою мірою впливає особистий попередній досвід та думка
знайомих, а також головною причиною звернення в ту чи іншу туристичну компанію є рекомендації
друзів та знайомих, що означає необхідність індивідуалізації відносин зі споживачем туристичного
продукту та націленість на довгострокову з ним взаємодію. Таким чином необхідно дотримуватись
маркетингу взаємовідносин, який забезпечує переваги для туристичної компанії, такі як: зниження
витрат, пов‘язаних із пошуком нових клієнтів; компанія забезпечує зростання обсягу та вартості
продажу, оскільки постійні споживачі збільшують свої витрати на купівлю продукції в окремої
компанії; зниження інформаційної асиметрії та підвищення впевненості споживачів; рекламування
послуг споживачами, бо багато споживачів враховують думку представників своїх референтних груп
при виборі того чи іншого товару або послуги; життєвий цикл споживача стає «довшим»; зростання
ролі довгострокового планування та інші.
Крім того важливим фактором, що впливає на прийняття рішення споживачем є спілкування з
менеджерами турфірм, отже, доцільно застосовувати принципи внутрішнього маркетингу, який
забезпечує участь кожного окремого працівника в розвитку компанії та досягнення найповнішого
задоволення споживачів [2, С. 193-194].
Нині значного поширення набуває всесвітня мережа Інтернет, тому очікувано , що на питання
"З яких джерел Ви найчастіше отримуєте рекламну інформацію про туризм?" переважна більшість
зазначила саме її. Можна сказати, що Інтернет набуває все більшого значення не лише для основного
користувача Інтернет, але навіть для економічного розвитку різних підприємств і держав.
Інтернет-маркетинг сьогодні є одним з найперспективніших напрямів розвитку в Україні, що
включає традиційні елементи (товар, розподіл, просування, маркетингові дослідження), реалізовані за
допомогою інструментів мережі Інтернет у дистанційному, інтерактивному режимі, і тому забезпечує
можливість прискорення, здешевлення та більш якісного здійснення всіх маркетингових процесів [3,
c. 59].
Крім того туристичним агентствам потрібно звернути увагу на останні тенденції, що
набирають популярності – соціальні мережі. Які стрімко розвиваються і все частіше стають засобом
реклами, місцем купівлі-продажу, розповсюдженням інформації.
Отже, дослідження проведене шляхом опитування споживачів може задати напрямок для
формування маркетингової стратегії підприємства. Але для більш коректної оцінки потрібно
враховувати всі фактори внутрішнього
та зовнішнього середовища, які впливають на
функціонування фірми та її місце на ринку.
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ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Для ефективної діяльності підприємств усе частіше застосовують логістичні стратегії, які
відображають нові підходи в управлінні, а також в моделюванні логістичних процесів підприємства.
Організація логістичного управління на підприємстві повинна починатись з розроблення
логістичної стратегії для досягнення стратегічних цілей підприємства, а саме: досягнення
максимального прибутку з мінімальними витратами для підвищення конкурентоспроможності
підприємства тощо.
Стратегічне управління логістикою — це діяльність, яка передбачає розробку довгострокових
цілей та реалізацію завдань логістичної системи підприємства, які сприяють досягненню цілей
підприємства.
Стратегічний логістичний менеджмент — це безперервний процес, який починається з оцінки
внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, вибору найкращої стратегічної альтернативи
й розробки детального тактичного плану, спрямованого на поетапне здійснення обраної стратегії.
Одним з найважливіших етапів стратегічного управління логістикою на підприємстві є саме
вибір, розробка та впровадження логістичної стратегії.
Взагалі, стратегія — це довгостроковий план дій, спрямованих на досягнення встановлених
цілей.
Логістичну стратегію більшість авторів визначає як стратегію підприємницької
структури, тобто узагальнену модель дій, необхідних для досягнення довгострокових цілей шляхом
координації та розподілу ресурсів.
Серед великої кількості логістичних стратегій, що застосовуються підприємствами, можна
виокремити такі базові як: стратегія мінімізації загальних логістичних витрат; стратегія покращення
якості логістичного сервісу; стратегія мінімізації інвестицій в логістичну інфраструктуру; стратегія
логістичного аутсорсингу [1].
Сучасною проблемою вітчизняних виробничих підприємств залишається невміння
впроваджувати логістичні підходи в діяльність. Причинами такої ситуації є:
- недоліки чинної системи бухгалтерського обліку та методик внутрішньовиробничих
розрахунків, які не дають змоги повністю оцінювати витрати;
- пострадянська система управління виробничими підприємствами.
Ще однією проблемою українських машинобудівних підприємств є копіювання досвіду
закордонних організацій із застосування логістичних підходів до управління. Враховуючи
особливості національної економіки, цей досвід завжди необхідно адаптувати до умов вітчизняного
середовища.
Звичайно, у світі існує безліч підприємств, які завдяки правильному впровадженню
логістичних засад досягли успіху. Так, наприклад, «Toyota Motor Corporation» досягла успіху завдяки
використанню логістичної концепції «Just-in-Time» («точно в строк») та інформаційної системи
«KANBAN». Застосування такого підходу до управління матеріальними потоками дозволяє
організувати процес виробництва таким чином, щоб споживач отримав те, що йому необхідно, в
потрібний час і в потрібній кількості.
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На сьогодні було проведено багато досліджень в сфері логістики. Одне з них стосувалось
визначення наявності логістичного відділу або посади логіста в організаційній структурі підприємств
України. Отриманий результат засвідчив наявність вищеозначеного підрозділу у 37% серед 70
досліджуваних підприємств.
В організаційній структурі більшості вітчизняних машинобудівних підприємств відділ
логістики або малоефективний, або відсутній, тому
підприємства не мають можливості
проконтролювати та ефективно організовувати матеріальні та інформаційні потоки. Це є суттєвим
недоліком для вітчизняного машинобудування, адже за наявності такого відділу та правильної
організації логістичних операцій вітчизняні підприємства мали б змогу економити кошти та час.
Хоча, навіть при відсутності дієвої системи управління логістикою на машинобудівних
підприємствах логістичні процеси на підприємстві все ж відбуваються.
Наприклад, деякі функції закупівельної логістики на досліджуваних підприємствах
виконуються фахівцями відділу постачання. Матеріальне забезпечення відбувається на основі
дійсного споживання, тобто запаси поповнюються та утримуються на такому рівні, щоб вони могли
задовольнити потреби підприємства у матеріалах.
Реалізація ж більшості функцій розподільчої логістики покладена на відділ збуту, однією з
основних задач якого є вибір та формування каналів розподілу.
Управління складами та відповідними логістичними процесами знаходиться під контролем
складського господарства.
Характеризуючи транспортну логістику, варто зазначити, що більшість машинобудівних
підприємств не має транспорту, що доставляв би продукцію споживачу. Цей процес здійснюється за
кошти покупців продукції. підприємства ж контролюють лише процес відвантаження.
Процеси, що пов‘язані з інформаційними потоками, на досліджуваних, підприємствах
звичайно, також присутні, проте вони не контролюються жодним з підрозділів. Вся існуюча на
підприємстві інформація, відповідно до її призначення передається з відділу у відділ і це ускладнює
процес документообігу.
Сервісна логістика на досліджуваних підприємствах представлена лише у 35% підприємств.
Оскільки на більшості досліджуваних підприємств відсутній підрозділ логістики, то варто
зазначити, що відсутність системи стратегічного управління логістикою обумовлює наступні
проблеми логістичної діяльності на досліджуваних підприємствах.
По-перше, більша частина логістичних витрат – це витрати на утримання запасів (48%). Для
того, щоб скоротити загальні витрати, необхідно постійно контролювати рівень запасів, що
зберігаються, і не допускати перевищення нормативних значень.
По-друге, недоліком управління логістичною діяльністю у виробництві є неповне
використання виробничих потужностей, а саме на 80%.
По-третє, збутова діяльність досліджуваних підприємств характеризується нерівномірністю.
Аналіз товарного портфелю засвідчив, що підприємства мають значну частину продукції з високою
собівартістю та без можливостей її зниження.
З огляду на все вищеперераховане можна зробити висновок, що через відсутність
стратегічного управління логістикою на досліджуваних машинобудівних підприємствах, виникає ряд
суттєвих недоліків в діяльності. Враховуючи всі проблемні ділянки, варто створити, по-перше,
логістичний відділ, а також розробити ефективну логістичну стратегію і контролювати її реалізацію.
Найбільш доцільною є стратегія мінімізації логістичних витрат. Ця стратегія має передбачити:
- оптимізацію операційних логістичних витрат за окремими видами діяльності комбінату;
- оптимізацію рівня запасів у логістичній системі;
- вибір оптимальних варіантів «складування - транспортування».
Обравши запропоновану стратегію мінімізації логістичних витрат, машинобудівні
підприємства зможуть, не тільки економити кошти, але й підвищити ефективність своєї діяльності.
Варто зазначити, що при формуванні ефективної логістичної стратегії обов'язково необхідно
врахувати чинники зовнішньої ситуації на ринку і внутрішнього стану підприємства, структурні
особливості, а також фінансовий стан підприємства.
Врахування вищеозначених чинників та послідовне формування логістичної стратегії
сприятиме обранню успішної стратегії розвитку підприємства, а, отже, і можливості подальшого його
зростання та зміцнення.
Список використаних джерел:
1.
Гапчак Т.Г.
Логістична стратегія фірми [Електронний ресурс] //Режим доступу: /
http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/ 74394.doc.htm
360

2.
Пальчик І. М.
Формування логістичної стратегії підприємства у сучасних умовах
господарювання
[Електронний
ресурс]
//Режим
доступу:
/http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3575
Адамович Карина Викторовна, Богоприимец Ирина Андреевна
Учреждение образования «Барановичский государственный университет».
МЕРЧЕНДАЙЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Мерчендайзинг рассматриваться как управление покупками и продажами или как
планирование, включающее оценку потребностей покупателей и обеспечение их удовлетворения,
получил развитие в последние двадцать лет, но особенно быстро развивается в последние годы среди
производителей, дистрибьюторов и розничных продавцов. Благодаря некоторому эффекту новизны,
по принципу - новые методы новые возможности. Необходимость в мерчандайзинге возникает в
условиях насыщенности товарного рынка, когда большой ассортимент предлагаемых товаров
затрудняет выбор покупателя. Речь идѐт не только о том, чтобы покупатель приобрѐл в магазине
товар, который он и не собирался покупать, а чтобы этот покупатель выбрал товар именно той
торговой марки, которую продвигает ваша компания. Или этот покупатель изначально выбрал
магазин, в котором представлена ваша продукция, благодаря его красочной и привлекательной
витрине, фирменной вывеске или же интересно оформленному дизайну торговой площади
магазина[1].
Таким образом, мерчандайзинг начинается тогда, когда в поле зрения покупателя попадает
магазин, и заканчивается тогда, когда покупатель выходит из магазина с покупками.
Специалисты считают, что мерчандайзинг продукции так же важен, как разработка брэнда
товара или проведение рекламных акций, поскольку он применяется в торговом зале, где у продавца
есть последний шанс показать покупателю товар, повлиять на его выбор и подтолкнуть его купить
больше единиц товара[2].
Для повышения прибыльности торговых предприятий, необходимо продумать до мелочей и
выверить выкладку продукции на витрине или специальном оборудовании; рекламные материалы
должны быть приложением к выставленной в торговом зале и на точке продукции, а не только лишь
чистой рекламой; любые рекламные и информационные материалы должны быть выполнены на
высоком уровне; упаковка и внешний вид товара должны быть обязательно привлекательны; важно
всегда стараться показать максимально возможный ассортимент товара или его группы; необходимо
контролировать действия и политику конкурентов по продвижению и реализации аналогичного
товара, также необходимо осуществлять полную подготовку и подбор продавцов[3].
Таким образом, для того чтобы добиться от потребителя совершения покупки, необходимо
пошагово пройти все предыдущие ступени. Позитивное решение достигается на базе системы
продвижения – определенного комплексного коммуникационного плана, содержащего в себе
необходимые составляющие коммуникации.
В условиях современной экономической ситуации любая компания, которая стремиться
успешно работать на рынке потребительских товаров, должна ориентироваться не только на качество
и актуальность выпускаемой продукции, на своевременную доставку еѐ в торговые точки, но и
задумываться о мерчендайзинге своей продукции. Применение мерчендайзинга имеет такое же
значение для успешной продажи разработка продукции, как создание брэнда товара, проведение
рекламных акций различного рода. Данная маркетинговая коммуникация позволяет эффективно
продвигать тот или иной товар, марку, упаковку именно в торговом зале, где непосредственно
принимается решение о покупке[3].
Однако необходимыми условиями успешного достижения запланированных результатов
является: во-первых, активное взаимодействие производителя, дистрибьютора и продавца; во-вторых,
создание и внедрение комплексной программы мерчендайзинга, включающей разработку
инструментов мерчендайзинга и его организацию в компании; в-третьих, ориентация на потребности
покупателя; в-четвертых, профессионализм торговых представителей и мерчендайзеров. В результате
применение данной технологии в процессе реализации продукции, с одной стороны, делает более
простым ориентацию покупателя в предлагаемом ассортименте товаров, улучшает узнаваемость
торговых марок, а с другой, - экономит бюджет компании по продвижению товара, увеличивает
объемы продаж и прибыли[5].
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Развитие рыночных отношений предопределило необходимость использования концепции
маркетинга в сфере услуг. Сегодня предприятия розничной торговли заняты поисками новых,
направленных на привлечение и удержание покупателя маркетинговых стратегий. Если раньше
достаточно было предложить потребителям удобное месторасположение магазина, особый или
уникальный ассортимент товаров, лучший, чем у конкурентов, сервис, то теперь этого
недостаточно[5]. Большинство магазинов предлагают сходный ассортимент товаров, так как
стремящиеся к максимальным объемам продаж компании-производители широко представляют свои
продукты, используя интенсивный сбыт. В этих условиях особую актуальность приобретает создание
системы мерчендайзинга как эффективной технологии увеличения прибыльности розничных сетей.
Этому также способствует общая ситуация на рынке розничной торговли, связанная с ростом сетей,
увеличением количества новых торговых марок, а также с изменением потребительских
предпочтений. В условиях конкуренции создание уникального торгового предложения, поддержание
эффективной связи с потребителями и удовлетворение их потребности в отношении экономичности и
удобства приобретения товара способствует упрочению положения фирмы на рынке[6].
Результатом правильного мерчендайзинга всегда является стимулирование желания
потребителей выбрать и купить предлагаемый товар. Исследования показывают, что покупатели
оставляют на 13% больше денег в тех магазинах, где грамотно используют инструменты
мерчендайзинга[4].
Таким образом, мерчендайзинговые мероприятия помогают производителям и розничным
торговцам более полно удовлетворять запросы потребителей, создавать конкурентное преимущество,
а также формировать потребительскую культуру, поскольку в мерчендайзинге используются
новейшие достижения из области социологии, лингвистики и психологии.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІІЙ ЗМІНИ РОЛІ УПАКОВКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Упаковка є віддзеркаленням традицій, менталітету та смаків суспільства у конкретний період,
її дизайн сприяє виявленню певних характеристик товару, вирішенню завдання щодо створення
образу продукту та його конкурентоспроможності. У глобалізованому світі проблеми нових сфер
застосування упаковки пов‘язані з нагальною необхідністю повторного її використання для
покращання екологічного стану нашої планети. Необхідність постійних змін пакувальних матеріалів,
принципів їх застосування та оптимізації достатнього для споживача випуску продуктів і відповідно
дбайливого ставлення до збереження навколишнього природного середовища є об'єктом
інноваційного маркетингу.
Сучасні підходи до оцінювання ролі упаковки продукції у її впливі на конкурентні позиції на
ринку досліджували такі вітчизняні та іноземні науковці: І. Смиренний, Т. Хайн, Р. Мокшанцев, А.
Малицький, Л. Шульгіна та інші [3, с.11-12]. Наразі сучасні умови функціонування вітчизняних
виробників, особливо харчової галузі, на ринку із постійно зростаючою конкурентною напругою
передбачають необхідність посилення пошуку інноваційних напрямків підвищення їх
конкурентоспроможності.
Метою дослідження є визначення перспективних напрямків використання інноваційних
матеріалів для виробництва упаковки як одного з найважливіших елементів інноваційної
маркетингової діяльності за допомогою дослідження сучасних світових тенденцій.
Упаковка – це сукупність матеріальних елементів, які будучи від‘ємні від самого товару,
продаються разом з ним для того, щоб забезпечити чи облегшити його захист, транспортування,
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зберігання, представлення на прилавку, ідентифікацію та використання споживачами [1, с. 125].
Елементами упаковки є тара, маркування, пакувальні матеріали, матеріали для зав‘язування,
заклеювання тощо. Саме тому, що комунікативна сила упаковки дуже значна, захисники прав
споживачів вимагають, щоб упаковка відігравала тільки суто інформативну роль, не справляючи
жодного емоційного впливу на покупця [1, с. 127]. Але на сьогодні основна вимога до упаковки з
боку торгівлі – посилення бажання зробити покупку. Ця мета може досягатись різними засобами:
Appétit appeal – здатність упаковки продовольчих товарів «збуджувати апетит» й
«демонструвати» органолептичні якості за допомогою фотографій чи малюнків продукту;
Size impression – здатність упаковки переконати споживача, що кількість товару, яка
міститься всередині, значна за допомогою більш крупних оболонок, чим це необхідно;
Естетичні якості – привабливість упаковки, яка стимулює споживача до покупки завдяки
можливості її вторинного використання.
Пакування стає не лише обличчям товару, а й рекламою виробника, показником його
надійності у випуску високоякісної продукції [2, c. 86]. Упаковка для харчових продуктів має понад
200-річну історію. За цей час вона еволюціонувала з простого виробу для продукту у важливу і
невід‘ємну його складову, яка не тільки покликана зберігати або транспортувати продукт, але є
важливою дизайнерською частиною будь-якого товару. Кожен етап розвитку упаковки був
спровокований тією чи іншою історичною подією та зумовлювався нагальними потребами того часу,
що показано у табл. 1.
Таблиця 1.
Історія розвитку упаковки для харчових продуктів
Часовий період
Матеріал упаковки
Форма
IV-III тисячолітті до Глина
Обмазані глиною сплетені з гілок кошики,
н. е.
пізніше – глиняні посудини, глечики та
горщики (Стародавній Схід).
Друга половина IV Скло
Скляні пляшки (Давній Єгипет і Сирія).
тисячоліття до н. е.
1611 р.
Скло, джутові та бавовняні Скляні посудини (Англія).
тканини, шкіра.
Шкіряні, джутові і бавовняні мішки.
1800-1880 рр.
Залізо
Консервна банка (Франція).
Папір
Паперові пакети (Європа).
Картон
Картонні упаковки (Європа).
1910-1950 рр.
Папір, целюлоза – целофан
Паперові пляшки Pure-Pak.
Поліетилен
Плівки з целюлози – целофану.
Полівінілхлорид
Поліетиленові пакети.
Герметичний пакет.
1956-1990 рр.
Алюміній, залізо, картон
Алюмінієві банки та полімерні пакети,
Полівінілхлорид,
пластик, картонні упаковки компанії Tetra Pak
поліетилентерафталат
ламіновані поліетиленом, металічні банки
та асептичні картонні упаковки. Пляшки з
полівінілхлориду, поліетиленові видувні
пляшки компанії DuPont (ПЕТ-пляшка).
XXI ст.
Деревна маса або продукт її Картонні
та
паперові
упаковки
переробки
–
целюлоза, (крафтмішки, бітумовані та непросочені
целофан, поліпропілен та мішки), полімерна коробка, скляні упаковки
полістирол, папір, пластик, (пляшки), пластикові упаковки, ПЕТполіетилентерафталат, скло
пляшки.
Інноваційні напрями

Поліетилен,
желатин,
поліетилентерафталат.
Цукровий очерет, кора сосни,
лушпиння зернових культур
та просо.

* Розроблено автором на основі [4, с. 27-31]
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Їстівна упаковка на основі желатину;
полімерні пакети з ПЕ; двокамерний пакет
із
стійким
дном;
саморозігрівні/самоохолоджувані пакети;
двосторонній стійкий пакет. Пластикові
пляшки зі 100% рослинного матеріалу.

На початку виникнення упаковка виконувала основні функції: зберігання товару, захист,
транспортування та інформування. А на сьогодні функції упаковки можна об‘єднати в дві великі
групи: технічні функції та комунікативні функції (табл.2).
Таблиця 2.
Сучасні функції упаковки
Технічні функції
Комунікативні функції
Захист та зберігання товару
Зоровий вплив (сигнал уваги)
Зручність використання
Ідентифікація
Транспортування
Впізнавання
Розміщення та утилізація
Вираження позиціонування
Захист навколишнього середовища
Інформування споживача
Стимулювання до покупки
** Розроблено автором на основі [2, с. 76]
На сьогодні розвиток упаковки відповідає трьом таким напрямкам:
• зменшення витрат на пакувальні матеріали;
• покращення показників якості упаковки;
• опанування нових технологій пакування і виготовлення упаковки.
З кожним роком вимоги до якісних характеристик упаковок стають жорсткішими. Це
пов‘язано з винайденням нових технологій, необхідністю збереження навколишнього середовища та
збільшення асортименту харчових продуктів, які потребують якісного упаковування. За даними PIRA
International, щорічно світовий ринок упаковок поповнюється 275 тисячами нових видів упаковки [4,
с. 31].
Хоча Україна також має сучасні технології та устаткування, потужні виробництва різних
видів упаковок (паперових, картонних, скляних, пластикових), контроль за якістю яких здійснюється
згідно з державними та міжнародними стандартами, інноваційні напрямки у виробництві упаковки
вітчизняними виробниками майже не використовуються внаслідок недосконалості матеріальнотехнологічної бази порівняно з розвиненими країнами, низької зацікавленості ринку, недостатності
державного фінансування пакувальної галузі тощо. Основним фактором, що спричиняє низьку
зацікавленість виробників у інноваціях, є недостатнє дослідження ринку, його сегментування. Так, у
всьому світі спостерігається зростання зацікавленості у екологічно чистих продуктах, реалізація яких
неможлива без відповідної упаковки.
Одним із перспективних напрямів у виробництві упаковки є розробка їх на основі
натуральної, повністю відновлювальної сировини. Існують пластикові пляшки, які містять в своєму
складі 30% матеріалів на основі цукрового очерету, які знижують шкідливі викиди в атмосферу на
25% порівняно зі звичайними пластиковими пляшками. Є спроби виготовити пластикову пляшку, яка
буде на 100% складатися з рослинного матеріалу (в якості матеріалу використовують кору сосни,
лушпиння зернових культур та просо). Вироблення упаковок з рослинного матеріалу, окрім
екологічного позитивного аспекту, має велику перевагу в тому, що матеріали для вироблення
упаковок належать до відновних природних ресурсів, також їх можна отримати з відходів від інших
виробництв [4, с. 31].
З точки зору економії ресурсів та безпеки харчових продуктів цікавою інновацією під час
формування м‘якої упаковки з полімерів є застосування ультразвуку для герметизації пакета як у
повздовжньому, так і у поперечному напрямках (компанія Bosch Packaging Technology). Його
перевагами є: видалення залишків продукції із зони герметизації шва; високі надійність і міцність
швів упаковки; відсутність негативного впливу температури на продукцію, що знаходиться в зоні
герметизації; відсутність ризику високотемпературного пошкодження матеріалу; застосування
відносно дешевих пакувальних матеріалів; економія енергії у 1,5-1,7 рази; економія пакувального
матеріалу тощо [4, с. 31].
Отже, широкий асортимент товарів різних галузей промисловості вимагає швидкого розвитку
виробництва упаковки. Сьогоднішня упаковка має бути безпечною, зручною та економічно вигідною
для кожного споживача. Хоча вона виконує багато важливих функцій, сучасні тенденції доводять, що
надалі упаковка буде невпинно вдосконалюватися за наступними напрямами: підвищення
безпечності, якості, екологічності та ергономічності; розробка нових методів виготовлення
асептичних упаковок; зменшення матеріальних та енергетичних витрат під час виробництва;
збільшення інформаційної ролі. Тому для досягнення гідної конкурентної позиції вітчизняних
продуктів харчування як на локальному, так і глобальному ринку необхідно постійне дослідження
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новітніх тенденцій та їх впровадження у виробництво шляхом використання сучасних технологій
виготовлення упаковки та матеріалів.
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НЕЙМИНГ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАРКЕТИНГА В КИНОИНДУСТРИИ
Маркетинговая деятельность в настоящее время широко применяется разноплановыми
организациями на различных рынках. Рынок кинопродукции не является исключением. Маркетинг в
киноиндустрии – это взаимосвязанный, двуединый процесс: с одной стороны, это тщательное
изучение мотивов и желаний многомиллионной аудитории, ориентация фильмопроизводства на ее
требования, адресность выпускаемых фильмов; с другой стороны, активное воздействие на рынок и
существующий спрос при помощи рекламно-информационной деятельности, а также на
формирование потребностей и зрительских предпочтений [3].
Следует отметить, что маркетинг в киноиндустрии характеризуется особенностями,
присущими рынку услуг. Продукция киноиндустрии (фильмы, сериалы и т.д.) неосязаема, что
создает обоюдные проблемы как для производителя, так и для производителя. Потребитель не может
оценить качество кинопродукта до его просмотра. При этом производитель должен
руководствоваться принципом создания такой продукции и оказания таких услуг, которые
необходимы потребителю и удовлетворяют потребности в них.
Очевидно, что зритель смотрит фильмы не ради самого потребления и связанных с ним целей
фильмопроизводства. Из похода в кино или просмотра фильма на домашнем экране он стремится
извлечь определенную полезность, это может быть отдых, эстетическое наслаждение, духовное
обогащение и т.д.
Маркетинг в киноиндустрии обладает рядом инструментов, способных сформировать спрос и
оказать положительное влияние на продвижение кинопродукции. Важную роль в формировании
потребительского предпочтения и спроса играет процесс нейминга, который включает комплекс
работ по созданию звучных, запоминающихся и точных названий для организаций, проектов, товаров
[1, с.28]. Особенно актуальным нейминг является в процессе перевода названия продукта на
иностранный язык, где важны кросскультурные аспекты.
С целью верификации данного утверждения в отношении спроса на кинопродукцию было
проведено маркетинговое исследование эмоционального восприятия названий фильмов производства
США, вышедших в прокат в 2013—2016 годах. В качестве респондентов выступили студенты 1 курса
факультета славянских и германских языков УО БарГУ в количестве 60 человек. В ходе
исследования респондентам представлялись 2 варианта названий фильма (буквальный перевод
англоязычного названия и русскоязычная версия названия), после чего предлагалось ответить на
вопрос «Фильм с каким названием вызвал бы у Вас больший интерес?» и высказать свои эмоции по
поводу названия. Данные о фильмах-объектах исследования и результаты опроса представлены в
таблице.
Анализ результатов показал, что большинство респондентов высказались в пользу
русскоязычных версий названий фильмов. При этом отмечено, что опрашиваемые более
эмоционально воспринимали названия, в которых крылась интрига, или присутствовал динамизм
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Таблица
Результаты маркетингового исследования восприятия названий кинопродуктов
Англоязычное
Буквальный перевод
%
Русскоязычная
%
название фильма
названия фильма
положит.
версия названия фильма
положит.
на русский язык
ответов
ответов
Chappie
Чаппи
26
Робот по имени Чаппи
74
Lady of Csejte
Леди Ксейт
7
Кровавая леди Батори
93
Скольжение
46
Исчезновение
54
VANish
Search Party
Поисковая группа
63
Голые перцы
37
Paddington
Паддингтон
26
Приключения
74
Паддингтона
Coherence
Согласованность
20
Связь
80
The Boy Next Door
Мальчик-сосед
40
Поклонник
60
The Device
Устройство
54
Шар
46
Big Driver
Большой водитель
22
Громила
78
Blackhat
Черная шляпа
83
Кибер
17
Blue Ruin
Синие руины
21
Катастрофа
79
Catch Hell
Поймать ад
35
Попал под раздачу
65
Now You See Me
Сейчас ты видишь меня
4
Иллюзия обмана
96
The Fast and the Быстрые и яростные
2
Форсаж
98
Furious
Teenage
Mutant Подростки-мутанты
11
Черепашки Нинзя
89
Ninja Turtles
нинзя-черепахи
Sausage Party
Колбасная вечеринка
21
Полный расколбас
79
War Dogs
Воинственные собаки
22
Парни со стволами
78
Mike and Dave Need Майку и Дэйву нужно
15
Свадебный угар
85
Wedding
жениться
Mother`s Day
День матери
10
Несносные леди
90
The Boy
Мальчик
50
Кукла
50
San Andreas
Сан Андреас
30
Разлом Сан Андреас
70
Dirty Grandpa
Грязный дедушка
5
Дедушка
легкого
95
поведения
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Ринок деревини України визначається широким асортиментом товарів в
будівництві, промисловості, в сільському і комунальному господарстві. Україна виготовляє понад
300 найменувань деревини, яка постачається на внутрішній і зовнішній ринок і є важливою
складовою національної економіки. Головними проблемами деревообробної галузі України є низькі
темпи офіційного розвитку, висока конкурентоспроможність іноземних виробників, відсутність
якісного обладнання, що призводить до випуску неякісної продукції, а також тіньові схеми, що діють
у лісовому господарстві. Тому питання дослідження ринку експорту деревообробної продукції,
аналіз факторів впливу на нього є досить актуальним.
Виклад основного матеріалу. Деревообробна галузь відіграє велику роль у підтримці національної
економіки, особливо якщо розглядати її зовнішньоекономічний аспект. Тож, проаналізувавши рівень
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експорту та імпорту (як ключові показники ефективності) продукції групи «Деревина та вироби з
неї», надані Міністерством статистики України, ми отримали наступні дані[1]
1400
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Імпорт

Рис.1 Рівень експорту та імпорту продукції деревообробної галузі за 2012-2015 рр.
Як можна побачити з діаграми, в період з 2012 по 2014 роки експорт деревини та виробів з неї
постійно збільшувався, а імпорт, хоча і мав непостійну динаміку, знизився у порівнянні з минулими
роками. Але у 2015 році спостерігалась тенденція до зниження експорту деревини майже на 15%.
Однією з головних причин, що пояснює це явище, є мораторій на вивезення необроблювальної
деревини з країни. Суть його полягає в тому, що на сьогоднішній день експорт лісоматеріалів майже
не регламентується, а це означає, що експортери не сплачують мито, збори і ПДВ. Звідси випливає й
ключова проблема галузі – експорт пиломатеріалів, що вироблені з лісу невідомого походження. [3]
Незважаючи на найкращі наміри ініціаторів мораторію, тіньові схеми по вивозу продукції з
деревини продовжують діяти, тим самим підриваючи національну економіку: експорт проводиться
нелегально, незважаючи на заборону, а імпорт продукції відбувається з високою доданою вартістю,
особливо це стосується плит (ДСП, ДВП), столярних виробів і теслярських деталей для будівництва.
Висновки. Для забезпечення ефективного подальшого розвитку деревообробної галузі треба
змінити структуру експорту, розвивати імпортозаміщення продукції, звернути увагу на внутрішній
ринок та здійснювати законодавче регулювання питань економічного розвитку галузі,
деревooбрoбним підприємствам залучувати значні капітальні вкладення, у тому числі іноземні
інвестиції, створювати спільні підприємства та інші форми співпраці.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ БРЕНДА СОВРЕМЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Любое предприятие, желающее сделать свою торговую марку брендом, должно понимать, что
для этого должен быть определенный план действий. Конечно, компании могут не иметь товарного
знака, но тогда и о продвижении бренда речь не пойдет. Созданием торговой марки и ее
продвижением стоит заниматься с самого начала «жизни» предприятия, чтобы выходя на рынок и
развиваясь на нем, фирма была бы не «голословна» в глазах потребителей.
Рассматривая жизненный цикл бренда, можно выявить определенный алгоритм по его
управлению, который соответствует стадиям «жизни» бренда (рис.1). Начало алгоритма будет
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заключаться в разработке и проектировании торговой марки, где проводится анализ внешней среды и
определяются основные дизайнерские решения. Следующим этапом будет процесс регистрации,
которые придает торговой марке юридическую силу, а ее собственником – юридические права. Как
только регистрация окончена, торговая марка начинает физически и юридически существовать,
соответственно, можно заниматься ее продвижением и брендингом. По истечению срока лицензии
бренда компания, в лучшем случае, проводит ребрендинг и продолжает свою деятельность под тем
же брендом или переходит на новый качественный уровень, видоизменяя бренд, а в худшем – бренд
постепенно умирает, что влечет за собой и смерть предприятия.
Разработка и
проектирование
Время не установлено

Регистрация торговой
марки
1-3 года

«Жизнь» и продвижение
торговой марки
До 10 лет

нет
Ребрендинг

да

«Спад» и «смерть»
бренда
Время не установлено

Рисунок 1 – Алгоритм управления жизненным циклом бренда
Как уже было сказано, данный алгоритм начинается с подготовительного этапа, который
включает в себя разработку и проектирование торговой марки. Временные рамки этого этапа никак
не установлены, но сокращение времени на него поможет снизить риски, связанные с возможностью
дубляжа логотипа (зависимость рисков от вложенных финансовых ресурсов и времени показана на
рисунке 2). Здесь необходима оперативная работа всех служб, подключенных к разработке. Чтобы
сократить интервал времени, необходимо понимать, какие операции будут выполняться на данном
этапе, а именно: изучение и анализ рынка, изучение уже имеющихся торговых марок (во избежание
плагиата), изучения законодательства регулирующего обращение торговых марок, определение места
и сегмента самого предприятия на рынке и непосредственно само проектирование. Логично, что
анализ рынка и изучение торговых марок нет смысла выполнять последовательно и эти операции
можно запараллелить, тем самым сократив время на аналитическую часть подготовки. То, сколько
уйдет времени на эти операции, будет зависеть от уровня профессионализма и осведомленности
работающих аналитиков и маркетологов. По завершению анализа, делаются выводы и заключения,
описывающие общую картину рынка, на основе которой предприятие должно определить свою
нишу, а, следовательно, и целевую аудиторию, и ценовую политику, и уровень качества продукции и
обслуживания, поставить цели и сформулировать миссию организации.
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Время, потраченное
на проектирование

Возможные риски

Деньги, вложенные в
проектирование
Рисунок 2 – Зависимость уровня риска от времени и инвестиций в проектирование
Когда предприятие определило свою концепцию и направления работы, начинается сама
разработка и проектирование. Здесь создаются макеты и эскизы торговой марки, происходит
согласование и утверждение. Во избежание дополнительных финансовых затрат на проектирование,
самому руководству предприятия необходимо не просто понимать, какой должна быть их торговая
марка, но и уметь грамотно и подробно составить техническое задание по разработке торговой марки
для дизайнера, который будет заниматься этим проектом. Одной из самых распространенных ошибок
руководителей является то, что их представления о том, какая должна быть торговая марка
расходятся с общими направлениями деятельности предприятия, следовательно, логотип не несет в
себе информативность о компании, хотя должен отражать некоторые концепции, определенные на
этапе анализа. Когда макет все же согласован и утвержден, очень важно проработать правила
использования торговой марки, чтобы избежать нелегального обращения с ней.

Разработка

Проектирование
создание эскиза и макета ТМ
изучение внешней среды
выбор цветовой схемы
2-7
изучение внутренней среды
недель
выбор шрифтов
3 дня-2
анализ существующих ТМ
определение ключевых форм
недели
до 1
расположение
графических
объектов
позиционирование компании -недели
создание эскиза - 2 дня – 1 неделя
утверждение макета - 1 день

}

}

3-8 недель

1-4 недели
4-12 недель

Рисунок 3 – Операции этапа проектирования и разработки
Но по-настоящему «дающим жизнь» торговой марке является этап регистрации. Это тот момент,
когда торговая марка не просто существует в эфемерном пространстве, но и приобретает право на
свое физическое существование. На процесс регистрации может уйти от года до трех лет, в
зависимости от того, насколько правильно разработана и оформлена торговая марка. Во избежание
потери времени можно обратиться к профессиональным юристам, которые помогут правильно
составить и собрать документы для подачи в ФИПС – федеральный институт промышленной
собственности. Для уверенности в том, что торговая марка правильно спроектирована, можно
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заказать ее экспертизу. В таком случае, процесс рассмотрения документов на регистрацию может
сократиться.
Постановка новых задач у предприятия также может служить толчком к обновлению бренда.
Например, если компания ставит перед собой задачу увеличения прибыли, которая выполняется
посредством переориентации на новый потребительский сегмент, то бренд должен быть адаптирован
под новую целевую аудиторию. В таком случае существует очень высокий риск того, что целевая
аудитория такого сегмента не воспримет бренд, который был на уровень ниже. Но и менять уже
существующий бренд до неузнаваемости – еще больший риск, ведь в таком случае велика
вероятность потерять всю целевую аудиторию.
До тех пор, пока предприятие в состояние поддерживать свой бренд на таком уровне, когда
потребитель готов платить за имя, оно находится на стадии «стабилизации». Как только «жизнь»
бренда приходит в упадочное состояние, организация также начинает скатываться в стадию
«старения» и «смерти».
Список использованных источников:
1.
Д'Алессандро Д. «Войны брендов. 10 правил создания непобедимой торговой марки» — СПб:
Питер, 2012.
2.
Зоткин А. Ю.. «Бренд как основа успешного современного бизнеса» – М. – 2015.
3.
Ковалев А. И. «Промышленный маркетинг»– М.: ООО Фирма «Благовест-В», 2012.
УДК 339.13
Стригалева О. А
Барановичский государственный университет
Научный руководитель: Черняк М.С., преподаватель кафедры маркетинга и менеджмента
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОЦЕНКЕ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Маркетинг рассматривается в качестве ведущей функции управления и определяет не только
рыночную политику предприятия, но и производственную. Целью комплексной системы управления
на предприятии, которая основана на принципах маркетинга, является обеспечение решения
поставленных производственных, научно-технических, коммерческих, сбытовых задач с учетом
имеющихся материальных, финансовых и прочих ресурсов. Маркетинговая деятельность как особая
деятельность в управлении предприятием должна обеспечивать правильное воздействие на
потребителя, рынок, спрос; достоверную информацию о состоянии рынка, структуре потребности и
спроса, вкусах и желаниях покупателей, о внешних условиях функционирования организации;
создание такого товара и его ассортимента, который должен соответствовать требованиям рынка,
повышение конкурентоспособности производимой продукции. В этой связи службам маркетинга
должно быть отведено ведущее место в системе управления.
Предприятия-производители рассматривают маркетинг как средство для достижения целей по
каждому конкретному рынку и его сегментам с наивысшей экономической эффективностью.
Понятия «результативность» и «эффективность» являются ключевыми показателями при
оценке маркетинговой деятельности компании. Часто они употребляются как синонимы, но на самом
деле их необходимо дифференцировать. Перед тем как приступить к определению результативности
маркетинга, необходимо определить грань между понятиями эффективности и результативности.
Проведя обзор экономической литературы для определения сущности результативности и
эффективности, можно сказать о том, что в настоящее время отсутствует однозначное толкование
данных понятий.
Рассмотрим определения «эффективность» и «результативность» с позиции П. Друкера:
―Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things‖, т.е. «делать вещи правильно»
(эффективность) и «делать правильные вещи» (результативность). Цитата Питера Друкера – это
наиболее приемлемое краткое объяснение данным понятиям.
Результативность (еffectiveness) – это достижение нужных результатов, цели без внимания к
способу достижения и цене. То есть делать правильные вещи. Эффективность (экономичность,
еfficiency) – это очень экономичная трата ресурсов, способ достижения цели с фокусом на затратах
ресурсов. Означает делать правильно вещи. Эффективность маркетинга, в отличие от
результативности, требует не столько достижения поставленной цели, сколько достижения ее,
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потребляя минимум ресурсов. Эффективность рассматривается как характеристика процесса
производства продукции, результативность – как характеристика продукта. Можно еще назвать
отличие эффективности маркетинга от результативности. Эффективность маркетинга требует более
частой оценки ее достижения, поскольку расходы ресурсов для достижения поставленных целей
требуют более частого контроля, да и данных для оценки эффективности маркетинга гораздо больше,
нежели для оценки результативности. Следующие отличие эффективности от результативности
системы маркетинга заключается в том, что в первом случае оценивается источник достижения
поставленной цели. Результативность системы маркетинга оценивает форму достижения
поставленной цели. Эффективность (efficiency) маркетинга можно назвать другими слова ми – отдача
или итоговая характеристика системы маркетинга в целом, выполнения ее отдельных функций.
Данная характеристика определяет степень достижения поставленных целей, отнесенная к затратам
на эти достижения. Система маркетинга становится более эффективной, если увеличивается степень
достижения поставленных целей при уменьшении затрат на их реализацию. Г. Ассель в своих
исследованиях предлагает оценивать эффективность маркетинговой деятельности, как
эффективность затрат на маркетинг. При этом исследуется зависимость с помощью экономикостатистических методов между затратами на маркетинг и результатом – объемом продаж или
прибылью.
Оценка результативности маркетинга позволяет выявлять возможности, а также направления
дальнейшего развития предприятия, информирует о необходимости создания новых потребностей и,
как следствие, выпуска новых товаров, а также дает сведения о диверсификации, проблемах
взаимодействия всех участников управленческого и производственного процессов. Сегодня можно
выделить несколько уже сформировавшихся ключевых понятий в теоретических и практических
исследованиях маркетинговой результативности: эволюция теоретических подходов к оценке
результативности фирмы: теория фирмы, теория рыночной стоимости фирмы, теория
организационного поведения; исследование маркетинговых активов в качестве фактора стоимости
компаний; исследования в сфере результативности мероприятий в рамках комплекса маркетинга;
развитие теории маркетинга партнерских отношений и создание новых методов оценки
результативности маркетинга; создание моделей построения маркетинговой результативности и
показателей ее оценки. Построение модели формирования маркетинговой результативности
достаточно сложно, так как факторы результативности очень разные. Каждая построенная модель
должна строиться исходя их специфических особенностей фирмы и рынка.
Сегодня не существует единой методики управления результативностью маркетинговой
деятельности. Даже в условиях достаточно точно определенной стратегии возникают конфликты на
предприятиях. Например, всегда будет иметь место противоречие между такими показателями как,
уровень обслуживания покупателей, ограниченностью бюджета и результативностью процессов.
Управление результативностью маркетинговой деятельности должно повышать предсказуемость
результатов, прояснять связи между финансовыми, стратегическими и операционными целями,
делать их доступными для всех сотрудников, а также позволять количественно оценить
результативность маркетинга при помощи ключевых показателей. Управление результативностью
маркетинговой деятельности должно помочь понять процесс создания акционерной стоимости, так
как ее постоянное приращение – одна из главных задач, стоящих перед руководством.
В настоящее время достаточно много разработок по оценке результативности и повышению
эффективности деятельности предприятий, но до сих пор не решены научные проблемы по оценке и
повышению результативности системы маркетинга, не выявлены достаточно обоснованные
показатели системы маркетинга, необходимые для ее оценки. Сегодня среди наиболее известных
подходов и моделей определения и измерения результативности маркетинга можно назвать: аудит
маркетинга, модель экономической добавленной стоимости, модель Европейского фонда управления
качеством, анализ запланированных и выполненных маркетинговых мероприятий, определение
удовлетворенности заинтересованных лиц, выявление соответствий требований нормативных
документов, оценка затрат на маркетинг, нормативная модель, контекстуальная модель, система
сбалансированных показателей.
Таким образом, можно сказать о том, что результативность и эффективность системы
маркетинга – это два разных понятия, которые имеют свои специфические особенности и
характеристики.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ НА ПРИКЛАДІ
ПІДПРИЄМСТВА «ГУД СЕРВІС»
Реклама відіграє ключову роль в розвитку бізнесу багатьох компаній. Тому визначення
рекламного бюджету є одним із основних етапів функціонування фірми. Для ефективного розподілу
рекламного бюджету необхідно добре орієнтуватися в цільовій аудиторії, способах впливу на них, а
також прогнозувати кінцеві результати та розтлумачувати їх на мові обсягів реалізації. Витрати на
рекламу здебільшого не є змінною величиною. Підприємство, визначившись з бюджетом на рекламу,
має чітко дотримуватись поставленого плану витрат задля досягнення бажаної мети реалізації
продукції. Тому достовірність розрахунку таких витрат є атуальним і в наш час.
Для розрахунку бюджету витрат на рекламу підприємства «Гуд сервіс» можна скористатись
такими методами: метод Юла, метод Відаля-Вольфа, метод ADBUDG. Після здійснених розрахунків
оберемо кращий варіант для даного підприємства.
Підприємство «Гуд сервіс» займається виробництвом та дистрибуцією одноразового посуду в
Полтавській області. Основними клієнтами підприємства є заклади громадського харчування.
Підприємство функціонує рік, проте його обсяги діяльності не задовольняють потреби керівництва.
Проведемо розрахунки бюджету витрат на рекламу підприємства «Гуд сервіс»:
1) Поточний обсяг реалізації – 135 тис. грн.
2) Обсяг реалізації, що підприємство планує отримати у наступний період – 205 тис. грн.
3) Загальна кількість клієнтів– 37.
У результаті проведеного маркетингового дослідження були отримані наступні дані:
1) загальна кількість закладів громадського харчування у Полтавській області – 1512;
2) частка ринку «Гуд сервіс» – 37/1512 = 2,54 %;
3) частка ринку, яку матиме підприємство у разі відсутності реклами – 0,5 %;
4) частка ринку, яку матиме підприємство у разі найвищого рівня реклами – 10 %;
5) рівень насичення ринку даною продукцією – 8 321 тис. грн.;
6) кількість клієнтів, що побачили рекламу «Гуд сервіс» – 1320;
7) кількість клієнтів, які будуть замовляти товар даної фірми – 30 %;
8) кількість клієнтів, які фірма бажає залучити, як постійних – 330;
9) кількість умовних одиниць реклами необхідної для охоплення цільової аудиторії – 1400
шт.;
10) середня вартість однієї одиниці реклами – 134 грн.;
11) константа реакції обороту на рекламу – 8;
12) константа зменшення обсягу продаж у разі відсутності затрат на рекламу – 0,5;
13) коефіцієнт чутливості на рекламу – 0,08;
14) коефіцієнт ослаблення – 9.
Для проведення ефективної рекламної кампанії треба виділити необхідну суму грошових
коштів. Для цього потрібно розрахувати оптимальний бюджет. На основі отриманих даних
розрахуємо рекламний бюджету за трьома методами та оберемо найкращий для підприємства «Гуд
сервіс»
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Метод Юла. Сума витрат на рекламу за даним методом розраховується за наступною
формулою:

Ea

p * no *

1
N
, де р – середня вартість одиниці реклами, n0 – кількість
*
k0 * k
N max

умовних одиниць реклами необхідної для охоплення цільової аудиторії, k0 – співвідношення
кількості клієнтів, яку куплять товар до кількості клієнтів, що подивилися рекламу (30%*1320/1320 =
0.3), k – співвідношення кількості постійних клієнтів до тих, що купують товар (37/396 = 0.0934), N –
кількість постійних клієнтів, які фірма планує отримати, Nmax – загальна кількість клієнтів.
Підставивши отримані дані розрахуємо рекламний бюджет за методом Юла:

Ea

134 *14000*

1
37
*
0,3 * 0,0934
1512

163838грн.

Таким чином бюджет на рекламу за методом Юла становить 163838 грн.
Метод Відаля-Вольфа. Бюджет реклами за цим методом розраховується за формулою:

Ea

S1

k 2 *S 0
S max
, де S0 – поточний обсяг реалізації, S1 – прогнозований обсяг
*
k1
S max S 0

реалізації на наступний період, Smax – рівень насичення ринку даним товаром, k1 – константна
реакция оборота на рекламу, k2 – константа зменшення обсягу продаж за відсутності реклами.
Використавши маркетингові дані розраховуємо рекламний бюджет за методом ВідаляВольфа:

Ea

205000 0,5 *135000
8321000
*
8
8321000 135000

34624,24 грн.

Метод ADBUDG. Останній метод, за яким бюджет витрат на рекламу розраховується за
наступною формулою:

Ea

d * ( P Pmin )
Pmax P

1
g

, ,де d – коефіцієнт ослаблення, g – коефіцієнт чутливості функції на

рекламу, P – доля ринку, що припадає на підприємство, Рmin – доля ринку, яку матиме підприємство
при відсутності реклами, Рmax – доля ринку, яку матиме підприємство при найвищому рівні реклами.
За допомогою отриманих даних, розрахуємо витрати на рекламу за цим методом:

Ea

9 * (2,54 0,5)
10 2,54

1
0 , 08

77477,06грн.

Таким чином здійснивши відповідні розрахунки ми бачимо, що найекономнішим методом для
«Гуд сервіс» є метод Відаля-Вольфа за якого підприємство отримає бажаний результат здійснивши
витрати на суму 34624,24 грн. Наступним є метод ADBUDG, рекламний бюджет за яким становитиме
77477,06 грн. Найдорожчим є метод Юла, за якого витрати на рекламу становлять 163838 грн. Проте
витрати на рекламу не завжди свідчать про їх ефективність. Підприємство слід обирати бюджет,
виходячи з мети, яку бажає досягти підприємство.
Таким чином, бачимо, що існує декілька методів для розрахунку рекламного бюджету. На
нашому прикладі ми розглянули лише три з них. Проте, все одно, різниця формул, що
використовується для розрахунку, є дуже великою, оскільки різні методи використовуються різні
вихідні дані для розрахунку витрат на рекламу. Отже все це свідчить, що немає єдиної формули для
всіх видів підприємств, тому що в реалії у цих формулах доводиться оперувати безліччю змінних.
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ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ВИД РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ
По состоянию на сегодняшний день вирусный маркетинг является одним из наиболее
эффективных способов рекламы в Интернете. Средства и методы, которые использует вирусный
маркетинг, довольно стары и появились как минимум лет сто -сто двадцать назад. Смысл таких
методов заключается в том, что создаются условия, при которых ваш товар или услуги активно
советуют приобретать или использовать сами клиенты.
Вирусный маркетинг — вид распространения рекламы, характеризующийся ростом в
прогрессии, а главными распространителями рекламы являются ее получатели. Другими словами,
чем больше человек получает такую рекламу, тем быстрее и эффективнее она распространяется. Не
следует путать вирусный маркетинг с сетевым маркетингом.
С первого взгляда кажется, что это наиболее эффективный способ рекламы — вложения
минимальны, а отдача огромная. Однако есть ряд «НО», которые до сих пор не сделали вирусный
маркетинг основным видом рекламы.
Люди в последнее время становятся все менее восприимчивы к рекламе. Да, они записывают
определенную информацию к себе в память, но используют ее далеко не всегда. Более того, иногда
плохая реклама может даже оттолкнуть людей от определенного продукта[1].
Популярность вирусного маркетинга в последнее время заметно растет: быстрые интернетканалы позволяют пользователям легко обмениваться видеоклипами, фотографиями и музыкальными
файлами. Способствует распространению вирусного маркетинга и растущая популярность
всевозможных онлайновых сообществ, блог-хостингов и социальных сетей (livejournal.com,
myspace.com, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, moikrug.ru, liveinternet.ru и пр.).
Идея внедрения вирусного маркетинга заключается в том, что Вы, при любом удобном
случае, добровольно расскажете друзьям или разместите в сети Интернет информацию о
заинтересовавшем вас продукте. Таким образом, вирусный маркетинг — это политика какой-либо
компании, при которой продукция, реклама или услуга так сильно действует на обычного человека,
что он неосознанно реагирует на нее и становится активным рекламоносителем и распространителем
данного продукта.
Статистика показывает, что каждый четвѐртый -пятый человек, получивший сообщение,
которое показалось ему интересным, отсылает или даѐт ссылку на него своему знакомому. Многие
крупные компании и корпорации стараются активно использовать вирусный маркетинг для
продвижения на современном рынке своих продуктов. Среди них находятся такие гиганты
индустрий, как Mercedes, Volvo, Nissan, Adobe, Microsoft, IBM, AmericanExpress и многие другие[2].
Преимущества вирусного маркетинга для продвижения:
— Экономия: контент создается только один раз, распространяется же бесплатно самой
аудиторией.
— Лояльность: ссылки на интересный материал пользователи получают от источников,
которым доверяют – друзья, известные ресурсы и т.д.
— Ненавязчивость: не требует никаких действий, выглядит естественно и вызывает
любопытство.
— Нет ограничений: в вирусном маркетинге могут использоваться приемы, которые
запрещены в традиционных видах рекламы.
— Долговременность: если вирус качественный, эффект от него останется надолго.
— Вирусный маркетинг может присутствовать не только в интернете и реализовываться за
счет других рекламных носителей. Например, ambientmedia, когда используются ресурсы
окружающей среды (реклама на асфальте, логотипы на тележках в магазинах, реклама на перилах
экскаватора в метро и т.д.)[3].
Отсутствие цензуры, ограничений, самоограничений является одним из стимулов развития
вирусного маркетинга. Основной интерес широкой публики обращен в сторону материалов
сексуальной или скандальной направленности, которые не всегда находят место на телевидении,
ровно, как и использование в рекламе образов детей или медработников. Кроме этого, существуют
рекламодатели, не имеющие возможности трансляции в СМИ, согласно закону о рекламе. Это
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производители алкоголя, табака и ряда других «запрещенных» продуктов, для которых вирусная
реклама представляется наиболее перспективной областью продвижения.
Если же говорить о жизненном сроке вирусного маркетинга, то стоит заметить, что на ТВ
ролик демонстрируется в строго определенное время, которое тщательно подбирается, чтобы застать
целевую аудиторию. В Интернет информация распространяется в удобное для пользователя время.
Ролик, сохраненный в виде ссылки, можно просматривать в любое удобное время и любое
количество раз. В результате этого, по оценкам экспертов, период жизненной активности вирусной
рекламы не менее трех лет[4].
Хорошо сделанная вирусная реклама — искусство. Некоторые образцы вирусных работ
можно отнести к области искусства. Такие работы, помимо прямого назначения вирусной рекламы,
выставляются также на фестивалях рекламы и рекламных идей.
Таким образом, в условиях очень быстро развивающегося и меняющегося окружающего нас
мира использование вирусного маркетинга позволяет рекламодателю подстраиваться под
практически любого пользователя компьютерной сети и свести к минимуму расходы на проведение
рекламных компаний вместе с повышением их качества.
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УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК СМАРТФОНІВ І ПЛАНШЕТІВ
Постановка проблеми. ХХІ століття - період нестримного розвитку науково-технічного
прогресу. Провідні компанії ринку інформаційних технологій безупинно оновлюють асортимент
товарів, пропонуючи скористатися найновішими розробками комп'ютерної інженерії. Однак існує
бар‘єр, який не дозволяє користувачам персональних комп‘ютерів дозволити собі придбати
високоякісний продукт свого улюбленого бренда.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи тему купівельної спроможності населення, слід
звернутися до розрахунків, які провела Держстатистика України щодо номінальної та реальної
заробітної плати (табл.1).[1]
Таблиця 1 – Темпи зростання номінальної та реальної заробітної плати
(%)
Номінальна заробітна плата
Реальна заробітна плата
до попереднього
грудень до грудня
до попереднього
грудень до грудня
року
попереднього року
року
попереднього року
117,6
117,9
110,2
110,5
2010
117,7
116,2
108,7
111,0
2011
114,8
110,5
114,4
111,1
2012
107,9
107,2
108,2
106,7
2013
106,0
110,4
93,5
86,4
2014
120,5
130,4
79,8
90,1
2015
За наведеною таблицею 1 спостерігаємо, що з 2010 по 2015 рік відбувалося поступове
збільшення номінальної заробітної плати, однак це зовсім не вплинуло на реальну – її показники
навіть зменшилися більш, ніж на 10%.
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Щодо 2016 року, то, порівняно із червнем минулого року, розмір реальної заробітної плати зріс
на 17,3%. Водночас, за даними відомства, порівняно з травнем цього року обсяг заробітної плати в
Україні зріс на 7,2%.
У Держстатистиці також зазначили, що середня номінальна заробітна плата штатного
працівника підприємств, установ та організацій у червні 2016 року становила 5337 грн, що у 3,7 раза
вище рівня мінімальної заробітної плати.
Вивчаючи більш детально заробітну плату, наведемо середній її рівень на теперішній 2016 рік
по найбільшим регіонам України (табл.2).[2]
Таблиця 2 – Середня заробітна плата у регіонах за місяць у 2016 році
Назва областей
Січень
Березень
Червень
Вересень
Одеська
4265
4473
5104
4813
Дніпропетровська
4445
4765
5161
5272
Чернігівська
3365
3883
4261
4184
Харківська
3797
4239
4603
4742
Житомирська
3297
3675
4416
4216
Полтавська
3850
4337
4587
5074
Херсонська
3249
3804
4186
4149
Київська
4453
4975
5477
5350
Звертаючи увагу на повідомлення Держстатистики і на дані таблиці 2, необхідно зазначити, що
хоча і зросла середня заробітна плата, але, на ділі, виникають великі труднощі у придбанні сучасного
смартфона або планшета.
При подальшому вивченні ринку персональних комп‘ютерів були використані дані аналітичної
компанії International Data Corporation (IDC), яка підвела підсумки дослідження ринків планшетів і
смартфонів за 4 квартал 2014 року і в 2015 році в цілому.[3]
Розрахунки показали, що падіння продажів спостерігається незалежно як у лідерів сегмента,
так і всієї категорії пристроїв. За оцінками IDC, в структурі поставок переважали планшети нижнього
цінового сегмента, вартістю до $ 150, на які припало більше двох третин ринку. У свою чергу, це
призвело до падіння українського ринку планшетів на 33% в порівнянні з 2014 роком.
Як відзначають в IDC, в силу низької купівельної спроможності українців, продовжує
збільшуватися частка поставок виробників, орієнтованих на бюджетний ціновий сегмент.
Користувачі в першу чергу звертають увагу на ціну і функціонал планшета, а бренд має дедалі менше
значення. Ця тенденція зберігається і в 2016 році.
Ринок смартфонів України за результатами 4-го кварталу 2015 року, на відміну від ринку
планшетів, показав позитивну динаміку: було поставлено 1,3 млн. смартфонів, а зростання склало
3,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Проте незважаючи на зростання в
штучному вираженні, в грошах спостерігається значне падіння – 22% в порівнянні з минулим роком.
Це пояснюється тим, що в силу економічної ситуації, попит все більше зміщується в бік дешевих
брендів (середня ціна смартфона за рік знизилася на 24,5%).[4]
Висновки. Проблема планшетів і смартфонів полягає, в першу чергу, у ціновій політиці
України. Зберігається тенденція збільшення цін на товари і послуги та, відповідне, зменшення
споживчого мінімуму населення. Оптимістичні цифри збільшеної номінальної заробітної плати
залишаються лише на паперах, бо, фактично, заходячи до магазину персональних комп‘ютерів, досі
не можемо собі дозволити придбати щось із запропонованого асортименту товарів. Тож бажання
мати новий смартфон або планшет досі залишається важко здійсненним.
Список використаних джерел
1. [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/
2. [Електронний ресурс] / Режим доступу:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НЕЙРОМАРКЕТИНГА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ
В современных реалиях, с перенасыщенными рынками товаров, не сам продукт, а его
восприятие потребителем является основополагающим для принятия окончательного решения о
покупке. Товар становится реальным только в тот момент если покупатель его заметил.
Современной наукой доказано, что поведение человека в местах продаж в большей степени
регулируются бессознательными нейронными процессами, т.е. иррациональными мотивами:
эмоциями, а не логикой. По результатам этих исследований и данных классического маркетинга
родилась такая наука, как нейромаркетинг.
Нейромаркетинг — подход к исследованиям потребительского поведения индивида,
использующий достижения когнитивной психологии, нейрофизиологии и маркетинга [2]. Это
изучение неосознанных реакций человека на маркетинговые стимулы при помощи специального
оборудования (томографов, гальванометров, электроэнцефалографов и др.). Полученные результаты
становятся основой для разработки рекламных сообщений, создания дизайна товара, его упаковки,
выкладки товара в местах продаж и др. Нейромаркетинг позволяет определить, кто является целевой
аудиторией бренда.
Нейромаркетинг стал предметом пристального внимания как в научном сообществе, так и в
средствах массовой информации. Относительно малое количество исследований, проведенных в этой
области, не мешают сделать вывод о том, что нейровизуализация — инструмент будущего,
открывающий широкие возможности перед маркетологами. Его главное преимущество заключается в
том, что он дает доступ к информации, недоступной привычными способами. Возникновение
нейромаркетинга связывают с тем, что полевые исследования с помощью анкетирования в
большинстве случаев уже не дают эффективных данных о выборе потребителя.
Разновидностью нейромаркетинга являются визуальный мерчендайзинг, звуковой дизайн и
аромамаркетинг. Знаменитый маркетинговый консультант Мартин Линдстром уверен, что сенсорный
маркетинг помогает выработать у человека условный рефлекс: услышал определенную музыку,
почувствовал запах или увидел сочетание цветов — возникли четкие ассоциации с определенным
брендом. Он утверждает, что в битве за потребителя победу одержит тот, кто будет эффективно
использовать все пять органов чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Зная биохимию
эмоциональных реакций покупателей, продавцы могут эффективно воздействовать на все пять
органов чувств человека, применяя позитивные раздражители.
Современные исследования доказывают, что эмоциональные послания индивиды
воспринимают лучше, чем рациональные. А это означает, что эмоциональные раздражители
воздействуют на покупательское поведение потребителей. Покупатель скорее заинтересуется
презентацией товаров с позитивным эмоциональным послание, чем чисто рациональной
презентацией.
Исходя из этого розничным торговым предприятиям можно «вести» покупателей по всем
стратегически важным объектам при помощи правильного использования эмоциональных образов.
Исследования нейромаркетинга могут дать ответ на такие вопросы как каких товаров ждет
покупатель, с какими свойствами. Это важно не только производителю и продавцу, но и
потребителям, ведь часто сам человек не в состоянии сформулировать свои потребности и желания, а
исследования обеспечивают объективность данных. Поведение людей находится в колоссальной
зависимости от бессознательных процессов, протекающих в нейронных структурах. Нейромаркетинг
как наука объясняет механизмы действия этих процессов. Данные, которые получают
нейромаркетологи, позволяют изменять мысли человека до того, как он их осознал и сформировал
свое осознанное отношение к товару.
Нейромаркетинг — новый метод получения данных в маркетинге. Исследователи могут
сделать глубокий анализ поведения потребителя, но они не оказывают на него влияния. Закон о
рекламе запрещает скрытое воздействие на человека. В настоящее время проведение таких
исследований достаточно дорогостоящее занятие. Но научно-технический прогресс не стоит на
месте,
технологии будут развиваться и в будущем появится возможность упростить снятие данных и
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получать информацию о потребителе, не надевая на него приборы. Это повлечет за собой много
этических проблем — человек может не знать, что он участвует в тестировании. Применение
возможностей нейровизуализации в области, где главной целью является продать как можно больше
товара потребителю, может создать определенную этическую проблему.
Результаты исследований, проводимых нейромаркетологами могут быть использованы как на
пользу, так и во вред потребителю. Нейромаркетинг — достаточно новая форма маркетинга, и она
еще фактически не урегулирована законодательно. Однако, без сомнения, вопросами этики и
определения четких критериев границ дозволенного должны заниматься те же организации, что и
проблемами рекламы. Как и большинство форм маркетинга, нейромаркетинг тоже может иметь
этичные и неэтичные приемы, и задача таких организаций — провести между ними четкую грань.
Список использованных источников
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК И СОЗДАНИЯ
СТОИМОСТИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ
Термин SCM (Supply Chain Management – управление цепочками поставок) широко
используется на Западе уже более 15 лет, однако до настоящего времени среди специалистов по
логистике и общему менеджменту нет единого мнения по поводу определения этого понятия. Многие
рассматривают SCM с операционной точки зрения, понимая под SCM материальные потоки. Другие
считают SCM концепцией управления, и наконец, третьи подразумевают под SCM внедрение этой
концепции на предприятии [1, с. 405].
SCM – это комплекс подходов, помогающий эффективной интеграции поставщиков,
производителей, дистрибьюторов и продавцов. SCM, учитывая сервисные требования клиентов,
позволяет обеспечить наличие нужного продукта в нужное время в нужном месте с минимальными
издержками.
SCM представляет собой процесс организации планирования, исполнения и контроля потоков
сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции, а также обеспечения
эффективного и быстрого сервиса за счет получения оперативной информации о перемещениях
товара. С помощью SCM решаются задачи координации, планирования и управления процессами
снабжения, производства, складирования и доставки товаров и услуг.
Цепочка поставок (supply chain) представляет множество звеньев, связанных между собой
информационными, денежными и товарными потоками. Цепочка поставок начинается с
приобретения сырья у поставщиков и заканчивается продажей готовых товаров и услуг клиенту.
Одни звенья могут целиком принадлежать одной организации, другие – компаниям-контрагентам
(клиентам, поставщикам и дистрибьюторам). Таким образом, в цепочку поставок обычно входят
несколько организаций.
Стремительное развитие рынка, ужесточение конкуренции, требование улучшения качества
сервиса клиентов, ставят перед компаниями новые задачи. Чтобы сохранить конкурентоспособность
и усилить свои преимущества, современному предприятию необходимо оптимизировать все
процессы создания стоимости – от поставки сырья до сервисного обслуживания конечного
потребителя. Для решения этих задач руководство компаний и обращается к SCM решениям.
Управление цепочкой поставок включает в себя следующие этапы [1, с. 407]:
1. PLAN (планирование).
2. SOURCE (закупки).
3. MAKE (производство).
4. DELIVER (доставка).
5. RETURN (возврат).
SCM процессы можно также подразделить на две большие группы: Supply Chain Planning
(SCP) и Supply Chain Execution (SCE). SCP включает в себя стратегическое планирование цепочки
поставок или бизнес процессов в отдельных ее звеньях. SCE – реализацию планов и оперативное
управление звеньями цепочки поставок, такими как транспорт или складское хозяйство.
Оптимизация управления цепочки поставок призвана решить следующие задачи:
1) сокращение цикла планирования и увеличение горизонта планирования за счет получения
надежной и своевременной информации;
2) оптимизация расходов за счет возможности определения стратегических контрагентов,
оптимального выбора закупаемых изделий и их поставщиков, поддержки взаимодействия с ними в
режиме реального времени;
3) снижение производственных издержек через оптимизацию потоков продукции и
оперативную организацию обмена информацией между контрагентами. Коммуникация в режиме
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реального времени между различными участниками цепочки поставок позволяет предотвратить
образование «узких мест» в производственном процессе;
4) снижение складских издержек за счет приведения объемов производства в соответствие со
спросом. Эта задача отвечает концепции управления снабжением Just-In-Time («точно вовремя»);
5) повышение качества обслуживания потребителей достигается за счет оперативности и
гибкости процесса поставки.
По данным крупнейших аналитических компаний (AMR Research, Forrester Research),
благодаря SCM компании получают следующие конкурентные преимущества:
– увеличение прибыли от 5% до 15%;
– уменьшение стоимости и времени обработки заказа от 20% до 40%;
– сокращение времени выхода на рынок от 15% до 30%;
– сокращение закупочных издержек от 5% до 15%;
– уменьшение складских запасов от 20% до 40%;
– сокращение производственных затрат от 5% до 15%
Похоже, что ни одна компания не добилась такого успеха во внедрении системы
информационной прозрачности, на которой построена конкурентоспособная стратегия, как компания
Dell Computer. Созданная на основе Web модель типа «make to order» компании Dell Computer стала
базой для других производственных отраслей. GM также представляет собой один из наиболее
успешных примеров радикальных изменений, которые оказали воздействие на цепь поставок.
Компания вышла в лидеры за счет перестройки своей цепи поставок. В течение последних семи лет
GM провела радикальные изменения в своей глобальной управленческой структуре, основой которых
стала задача интегрирования цепи поставок компании.
Цепочка создания стоимости – это основной инструмент диагностики конкурентных
преимуществ: с помощью этой цепочки можно обнаружить способы получений конкурентных
преимуществ и удержания их в течение длительного периода времени. Однако понятие цепочки
создания стоимости может также сыграть неоценимую роль в разработке организационной
структуры. В рамках организационной структуры отдельные виды деятельности группируются в
организационные единицы – такие как, например, маркетинг или производство. Логика такого
объединения состоит в том, что многие виды деятельности сходны между собой, и эти сходства надо
использовать, создав специальный отдел, занимающийся этими видами деятельности. В то же время
такие отделы весьма отличаются от других групп на основании ряда различий между выполняемыми
видами деятельности. Такое разделение на отделы, занимающиеся схожими видами деятельности,
теоретики называют «дифференциацией». Но разделение организационных единиц ведет к тому, что
возникает необходимость их координации – она обычно обозначается термином "интеграция". Это
означает, что в компании должны быть созданы механизмы интеграции, которые бы обеспечивали
необходимую координацию работы отделов. Организационная структура обеспечивает необходимое
равновесие между выгодами от разделения и выгодами от интеграции.
При массовом производстве швейных изделий решающая роль принадлежит
технологическому процессу, который представляет собой экономически целесообразную
совокупность технологических операций по обработке и сборке деталей и узлов швейных изделий [2,
с. 57].
В сложившейся рыночно-экономической ситуации важное значение для предприятий легкой
промышленности приобретает вопрос о товарообороте и коммерческом успехе на рынке от
реализации продукции, решение которых возможно за счет: расширения предложения по
ассортименту конкурентоспособной продукции нового поколения из льняного и химического сырья и
выхода с ней на мировые рынки; активизации инновационного развития производства экологически
чистой продукции современного дизайна с новыми потребительскими свойствами.
Рассмотрены теоретические положения по использованию методов управления цепочками
создания стоимости в легкой промышленности для повышения конкурентоспособности продукции.
Список использованных источников
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Привлечение в экономику инвестиций населения остается одной из наиболее важных проблем
переходного периода. Инвестиции могут стать достаточно сильным импульсом для стимулирования
инвестиционного процесса в стране, что позволит ускорить процесса перехода от развивающего типа
экономики к индустриальному, вместе с тем, и к развитию научно-технического прогресса.
Сбережения населения являются важной экономической категорией, находящаяся на
пересечении интересов домохозяйств, финансовых институтов и государства. Они не только
являются элементом бюджета домашних хозяйств и воплощением их материального богатства, но
также способны выполнять общественную функцию по финансированию инвестиций в народное
хозяйство. Отсюда вытекает научно-практическое значение задачи определения уровня сбережений
населения.
В условиях финансового-экономического кризиса, на сегодняшний день как для государства,
так и для каждого субъекта хозяйствования большое значение имеет увеличение доли сбережений,
аккумулированных финансовой системой. Сбережения населения во всем мире считаются одним из
основных источников для инвестирования. В последние годы предпринимаются многочисленные и
разносторонние попытки привлечь сбережения граждан для целей инвестирования реального сектора
экономики.
Сбережения населения являются одним из важных факторов экономического роста,
сдерживаемого в настоящее время отсутствием необходимого объема инвестиций.
Процессы инвестирования свободных денежных средств населения находятся в прямой
зависимости от размера их реальных располагаемых доходов. Рассматривая показатели денежных
доходов населения Республики Беларусь за 2011-2015 годы можно отметить, что денежные доходы
населения с 2011 года по 2015 выросли в 3 раза. Этот показатель в 2011 году составлял 165 713,9
млрд. бел. рублей, а в 2015 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 239,6% и составил
562 891,1 млрд. бел. рублей [1]. Денежные доходы в расчете на душу населения увеличились в 2015
году по сравнению с 2011 годом на 239,1% и составили 4 943,1 тыс. бел. рублей.
Таким образом, реальные денежные доходы и реальные располагаемые доходы населения
выросли в 2015 году по отношению к 2011 году. Это связано с ростом производительности труда за
исследуемый период, а также наблюдается сокращение разрыва между среднемесячной заработной
платой работников бюджетной сферы и в целом по экономике [2].
Одним из наиболее популярных путей инвестирования свободных денежных средств
населения Республики Беларусь являются вклады в банках. Так, объем банковских вкладов
физическими лицами значительно увеличился с 2011 года. Этот показатель в 2011 году составил
всего 14 127,5 млрд. бел. рублей. В 2015 году объем вкладов населения составил 94 545,2 млрд. бел.
рублей, и по сравнению с 2011 вырос на 669,3%, это значит, что сумма вкладов увеличилась почти в
7 раз. Однако стоит отметить, что в 2011 году процентная ставка по депозитам в национальной
валюте составила 46,9% годовых, а в 2015 году снизилась к 33,1% годовых. Также в 2011 году объем
вкладов физическими лицами в свободно конвертируемой валюте составил 9 041,1 млн. долларов
США. А в 2015 году этот показатель вырос на 56,17% и равен 14 119,1 млн. долларов США [3].
Процентная ставка по вкладам в свободно конвертируемой валюте составила 8,3% годовых, а
в 2015 году этот показатель снизился в 2 раза и составил 4,9% годовых. Таким образом, увеличение
объемов банковских вкладов от физических лиц связано с ростом процентных ставок по депозитам в
национальной и иностранной валюте, а также с повышением финансовой грамотности населения.
На основании данных рисунка 1 можно сказать, что с каждым годом объем депозитов
физических лиц в широкой денежной массе увеличивается. В 2015 году объем широкой денежной
массы вырос по сравнению с 2011 годом на 307,8% или на 216 282,4 млрд. бел. рублей и составил
320363,3 млрд. бел. рублей. Размер депозитов, включаемых в широкую денежную массу в 2015 году
вырос на 402,4% и составил 23 008,3 млрд. бел. рублей. Вместе с тем, удельный вес депозитов,
включаемых в денежную массу, физических лиц вырос на 1,69% в 2015 году по сравнению с 2011
годом и составил 7,18%, это объясняется инфляционными процессами, происходящими внутри
страны.
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Рисунок 1 – Структура депозитов населения Республики Беларусь в составе широкой
денежной массы за 2011-2015 годы
Также, одной из форм инвестирования сбережений населения является покупка ценных
бумаг. Население приобретает краткосрочные ценные бумаги, выпущенные депозитными
организациями. Отметим, что значительно увеличился показатель покупки ценных бумаг население,
с 2011 года по 2015 этот показатель увеличился в 228 раз. Это связано с проведением
Правительством мероприятий по увеличению инвестиций от населения с расширением вовлечения
населения в процесс развития рынка ценных бумаг [3].
В Республике Беларусь функционируют фонды банковского управления, с помощью которых
банки расширяют свои возможности по привлечению и размещению дополнительных источников
денежных средств, и вместе с тем физическим лицам предоставляется возможность по размещения
свободных денежных средств новым, иным способом.
Так, на основе проведенного выше анализа инвестирования свободных денежных средств
населением Республики Беларусь видно, что каждый гражданин как собственник сбережений
обладает правом выбора направлений, методов и форм инвестирования средств, полагаясь на свои
потребности и возможности. Однако, круг таких возможностей весьма ограничен, это в первую
очередь связано с недоверием населения к финансово-кредитным учреждениям. Во-вторых, в
Республике Беларусь в последние годы наблюдается ужесточения законодательства, связанных с
возможными вариантами инвестирования сбережений населения. А также сложившаяся
экономическая ситуация влияет уровень доходов населения, которые значительно отличаются от
уровня зарубежных стран.
Решения проблем, связанных с развитием инвестиционных процессов на основе привлечения
сбережений населения Республики Беларусь, возможно путем: обеспечение правовой и
хозяйственной основы вовлечения в хозяйственный оборот резервных ресурсов; гарантирование
населению свободного выбора любого из вариантов вложения средств по критерию их выгодности с
точки зрения интересов и приоритетов их собственников; осуществление надзора за деятельностью
структур, которые работают со средствами населения, а также совпадение интересов государства и
физических лиц страны; увеличения контроля за деятельностью структур, работающих со средствами
населения; установление выгодных процентных ставок по депозитам в банках; развитие рынка
ценных бумаг; создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства;
проведение мероприятий по увеличению финансовой грамотности населения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В современном обществе информационные технологии (ИТ) можно рассмотреть, как элемент,
направленный на регулирование, сохранение, поддержание и совершенствование нового общества.
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ИТ внедряются во все сферы социально-политической и культурной жизни, включая домашний быт,
развлечения и досуг.
Технологические инновации способствуют развитию разных отраслей экономики. С
помощью технологических инноваций возможно улучшение экономических показателей
предприятия за счет оптимизации использования ресурсов, усовершенствования техники и
программного обеспечения.
ИТ позволяют организациям совершенствовать и улучшать
производство. Таким образом, технологические инновации развивают не только отдельную
организация, а экономику в целом.
В Беларуси ИТ-сектор получил одно из приоритетных направлений в развитии экономики. В
течении последнего десятилетия отрасль развивается, стабильно показывая темп роста. В мире
Республику Беларусь считают ведущей «IT-страны» в Восточно-Европейском регионе.
В 2015 году в Республике Беларусь работала 971 ИТ-компания, из которых 152 компании,
работающие в Парке высоких технологий. Количество работников в ИТ-кампаниях каждый год
увеличивается, средняя зарплата ИТ-работников одна из самых высоких в Республике Беларусь и
составила в 2015 году 1425$.
Экспорт ИТ-услуг за последние 7 лет увеличился в 4 раза, и в 2015 году составил 785 млн.
долл. США. Компании Республике Беларусь экспортируют в большей доле свои услуги в Россию.
Наибольшим спросом пользуются прикладные программы и ПО.
Республика Беларусь является одной из немногих стран, обладающая инвестиционным
потенциалом.
Беларусь занимает выгодное местоположение для развития бизнеса. Компании,
которые размещены на территории Беларуси, имеют возможность обсуживать рынки Европейского
союза, России, Украины и другие страны СНГ. Развитые транспортно-логистическая и
производственная системы Беларуси дают возможность совершенствовать компаниям бизнес.
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, в том числе имущественные права
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности
в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта [1].
Однако, следует заметить, что главной целью инвестиций является получение прибыли.
Инвестору необходимо получить сумму, которая компенсирует ему отказ от использования
собственных средств, покроет его риск и возместит убыток от инфляции в будущем.
Инвестиции играют значительную роль в совершенствовании экономики. Инвестирование
влияет на развитие экономики страны, занятость населения. С помощью инвестиций организации
могут увеличивать масштабы предприятия, расширять ассортимент товаров, и в дальнейшем
осваивать новые рынки сбыта продукции. Сумма поступивших инвестиций в основной капитал в
сектор ИТ и сумма иностранных инвестиций представлены на рисунке 1, 2. Для анализа данных в
долл. США использовался средний официальный курс белорусского рубля по отношению к
иностранным валютам за 2009-2014 года.
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Рисунок 1 – Динамика инвестиций, поступивших в основной капитал за 2011-2014 года.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2], [3].
Анализируя рисунок 1, можно сказать о том, что в 2014 году инвестиции, поступившие в
основной капитал, увеличилась на 3857,5 млдр. бел. руб., или в 3 раза по сравнению с 2009 годом, и
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составили 5195,8 млрд. бел. руб. Однако, если сравнивать в долл. США, то количество инвестиций
увеличилось на 29,4 тыс. долл. США, или на 6%.
2000

1799,5

1500
1000
500

505

720,2

106,2

452,9
54,3

81,2

176,2

2011

2012

2013

2014

0
Иностранные инвестици, поступившие в организации ИТ, млрд. бел. руб.
Иностранные инвестици, поступившие в организации ИТ, тыс долл. США

Рисунок 2 – Динамика иностранных инвестиций, поступивших в организации ИТ за 20112014 года.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4].
Иностранные инвестиции, поступившие в организации ИТ в 2014 году по сравнению с 2011
годом, увеличились на 1294,5 млрд. бел. руб., или на 256,3%, увеличились на 70 тыс. долл. США, или
на 65,9%.
Иностранные инвесторы заинтересованы во вложении денежных средств в белорусские ИТкомпании, т.к. ИТ-рынок Беларуси насыщен высокоспециализированными кадрами и заработная
плата меньше, чем в других странах.
Более 17 стран имеют доли в белорусских ИТ-компаниях. Наиболее крупные инвестиции
приходят из США, России и Нидерландов. Активными участниками являются Германия, Кипр,
Франций, Швейцария и т.д.
Для дальнейшего развития ИТ-сектора В Республике Беларусь на ИТ-рынке необходимо:
1) увеличить количество высококвалифицированных ИТ-специалистов, т.к. спрос на
специалистов превышает предложение;
2) поддерживать хорошие взаимоотношение с рынками ЕС, России, Украины и другими
странами СНГ;
3) усовершенствовать фондовый рынок Республики Беларусь;
4) улучшать транспортно-логистическую и производственную систему;
5) заинтересовать другие страны в инвестировании для того, чтобы увеличить долю
иностранных инвестиций.
Таким образом, решение поставленных задач, содействует улучшению результатов
деятельности ИТ-рынка в Республике Беларусь. Также это способствует привлечению новых
внешних инвесторов и инвестиций в ИТ-компании, что в свою очередь повысит эффективность
инвестиций. Следовательно станет возможным дальнейшее развитие предприятий и экономики в
целом.
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВНЫХ АКТИВОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Увеличение объема золотовалютных резервов является приоритетной задачей
государственной политики в сфере обеспечения устойчивого финансового положения государства.
Золотовалютные резервы (ЗВР) или международные резервные активы – это совокупность
наиболее ликвидных активов, находящихся в распоряжении страны (органов, регулирующих
денежно - кредитную политику, а в Республике Беларусь эту функцию выполняет Национальный
банк) [1].
Изменение объѐма золотовалютных резервов Республики Беларусь за январь 2014 - сентябрь
2016 года в соответствие с методологией МВФ можно проанализировать, посмотрев таблицу 1.1.
Таблица 1.1 - Золотовалютные резервы Республики Беларусь в соответствии с методологией
МВФ (млн. долл. США)
Специальные
Резервная Резервные активы
Монетарное
Прочие
Всего
права
позиция
в иностранной
золото
активы
заимствования
в МВФ
валюте
01.01.2014
6 650,9
1 713,9
571,7
0,0
3 738,2
627,1
01.02.2014
6 227,8
1 784,7
574,1
0,0
3 380,8
488,1
01.03.2014
6 143,6
1 892,6
574,8
0,0
3 114,0
562,1
01.04.2014
5 715,1
1 843,8
574,2
0,0
2 913,9
383,1
01.05.2014
5 480,1
1 840,5
578,8
0,0
2 603,5
457,2
01.06.2014
5 392,7
1 786,4
572,4
0,0
2 576,7
457,2
01.07.2014
6 426,0
1 752,3
574,4
0,0
3 012,1 1 087,2
01.08.2014
6 211,5
1 610,8
571,3
0,0
3 255,2
774,2
01.09.2014
6 289,5
1 611,5
564,4
0,0
3 763,3
350,2
01.10.2014
6 004,6
1 524,8
551,1
0,0
3 928,6
0,0
01.11.2014
6 023,9
1 537,8
550,7
0,0
3 935,4
0,0
01.12.2014
5 819,9
1 563,0
544,4
0,0
3 712,4
0,1
01.01.2015
5 059,1
1 637,1
538,7
0,0
2 882,8
0,5
01.02.2015
4 724,7
1 680,7
524,2
0,0
2 509,3
10,5
01.03.2015
4 651,3
1 619,9
523,4
0,0
2 504,9
3,1
01.04.2015
4 560,5
1 699,5
513,0
0,0
2 344,2
3,7
01.05.2015
4 571,2
1 691,3
523,0
0,0
2 356,8
0,1
01.06.2015
4 607,3
1 707,9
517,0
0,0
2 332,2
50,2
01.07.2015
4 620,7
1 679,2
522,9
0,0
1 673,3
745,2
01.08.2015
4 679,2
1 664,8
518,6
0,0
1 972,8
523,0
01.09.2015
4 574,4
1 720,6
521,9
0,0
2 231,7
100,1
01.10.2015
4 628,6
1 582,7
521,9
0,0
2 077,1
446,9
01.11.2015
4 666,7
1 531,5
519,4
0,0
2 106,6
509,2
01.12.2015
4 584,0
1 424,3
510,2
0,0
2 245,3
404,2
01.01.2016
4 175,8
1 432,2
515,2
0,0
1 953,7
274,7
01.02.2016
4 026,8
1 535,3
513,3
0,0
1 871,9
106,3
01.03.2016
4 111,0
1 706,7
513,6
0,0
1 890,2
0,4
01.04.2016
4 191,4
1 711,1
523,8
0,0
1 956,4
0,0
01.05.2016
4 228,5
1 672,8
526,9
0,0
1 727,9
300,8
01.06.2016
4 271,6
1 674,9
521,6
0,0
1 728,6
346,5
01.07.2016
4 314,2
1 719,6
520,1
0,0
1 868,3
206,1
01.08.2016
4 629,6
1 747,6
518,0
0,0
1 863,8
500,1
01.09.2016*
4 711,9
1 812,0
518,4
0,0
1 895,7
485,7
Символом * обозначаются предварительные данные
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]
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В декабре 2014 года, когда необходимо было удержать курс национальной валюты от резкого
падения, было израсходовано 760,8 млн. долларов США, что составило около 1/7 части общего
золотовалютного резерва страны. Всего за 2014 год ЗВР Республики Беларусь сократились на 1591,8
млн. долларов США и в результате, по состоянию на 1 января 2015 года, объѐм ЗВР Республики
Беларусь составил 5 059,1 млн. долларов США. В 2015 году объем золотовалютных резервов с января
по декабрь уменьшился с 5 059,1 до 4 584,0 млн. долларов США, т.е. уменьшились на 475,1 млн.
долларов США. На 1 сентября 2016 года золотовалютные резервы составили 4711,9 млн. долларов
США.
Ниже представлен список некоторых стран мира с размерами их международных резервов на
2016 год в долларах США (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Список некоторых стран по международным резервам в млн. долларов США, по
данным МВФ на 2016 год
№ в списке:
Страна:
Резерв:
По состоянию на:
1
Китай
3 294 002
февраль 2016
2
Япония
1 248 107
январь 2016
6
Россия
380 544
февраль 2016
11
Германия
193 716
февраль 2016
15
Великобритания
159 349
февраль 2016
16
Франция
153 029
февраль 2016
18
США
118 609
февраль 2016
22
Польша
99 745
январь 2016
68
Украина
13 490
февраль 2016
96
Беларусь
4 275
февраль 2016
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3]
Как видно, абсолютным лидером является Китай – его международные резервы превышают
резервы следующей в списке Японии почти 2,5 раза и равны 3 294 млрд. долларов США. Это
объясняется размерами самого Китая и, соответственно, размерами денежной массы юаней, а также
экспортно-ориентированной экономикой.
Самое удивительное, что в ТОП-10 стран по уровню ЗВР входит Россия, чью экономику и
национальную валюты нельзя никак назвать стабильными и устойчивыми.
Примечательно то, что США и наиболее развитые европейские страны (Германия,
Великобритания, Франция) входят лишь во вторую десятку стран мира по объему ЗВР. Тем не менее,
именно американский доллар показывает наивысшие темпы роста ко всем мировым валютам.
Что касается Республики Беларусь, то тут ситуация сложилась следующим образом: страна
занимает 96 позицию из 100 по объему ЗВР. В соответствии с приведенными данными, объем
накопленных золотовалютных резервов Республики Беларусь недостаточен. Учитывая факт
открытости белорусской экономики, достигнутый объем междунароных резервов на сегодняшний
день, направления их использования и возможные источники пополнения, оптимальным для страны
является объем ЗВР, удовлетворяющий критерию МВФ – 9,4 млрд. долларов США. Золотовалютные
резервы могут использоваться в целях сдерживания государство инфляции.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что у Республики Беларусь по сравнению
с зарубежными партнерами очень маленькие международные резервы, чем выше объем ЗВР страны,
тем стабильнее и надѐжнее ее экономическое положение. Однако сам по себе размер ЗВР не может
говорить о стабильности экономики, если не рассматривать его в сочетании с другими факторами.
Республике Беларусь необходимо наращивать объем золотовалютных резервов. В свою очередь, это
может быть обеспечено за счет привлечения иностранных инвестиций, кредитных ресурсов,
укрепление курса национальной валюты для улучшения доверия иностранных партнеров, повышение
конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках, за счет уменьшения издержек
производства, а также за счет увеличения производительности труда.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящее время в качестве важнейшего приоритета государственной политики Российской
Федерации выдвигается задача модернизации экономики и перевода ее на инновационный путь
развития. Только на основе такой модели развития можно рассчитывать на возможность перехода к
устойчивому развитию в посткризисный период, поскольку преодоление последствий кризиса
напрямую зависит от эффективности усилий государства по диверсификации экономики и
повышению значимости инновационных направлений ее развития. Все это предполагает
существенное преобразование отечественных институциональных условий ведения бизнеса,
формирование благоприятного инновационного климата, осуществление прорыва в сфере
использования современных информационных и коммуникационных технологий как в области
воспроизводства знаний, так и в отраслях, использующих инновации.
Инновационная деятельность является базисом активного развития любой экономической
системы, обеспечивая высокую конкурентоспособность. Уровень развитости и совершенствования
национальной инновационной деятельности образует фундамент стабильного экономического роста.
Разработка и реализация стратегии инновационного экономического развития в долгосрочной
перспективе является основополагающей задачей обеспечения стабильных параметров и показателей
роста экономики. В связи с чем научно-обоснованная инновационная политика является важным
инструментом регионального развития экономики. Она способствует устранению устаревающих,
неконкурентоспособных и формированию новых производственных структур, а также ускорению
научно-технического и управленческого прогресса, адаптации к объективным требованиям
экономики. Основу совершенствования региональной инновационной политики в республике
Дагестан составляет системный подход к решению данной проблемы. Согласно этому подходу
необходимо осуществить комплекс мероприятий, включающих в себя создание благоприятного
имиджа и улучшения инвестиционного климата региона, формирование элементов инвестиционного
рынка, совершенствование законодательного обеспечения региональных инвестиционных процессов.
Анализ общей характеристики инновационных возможностей республики Дагестан – регион
имеет большой инвестиционно-инновационный потенциал, который необходимо развивать. В связи с
этим большую актуальность приобретает выбор направлений эффективного вложения капитала.
Важность выявления региональных приоритетов обусловлено крайней необходимостью
концентрации ограниченных инвестиционных ресурсов на наиболее острых проблемах развития ими
направлениях, способных обеспечить конкурентные преимущества региональной экономики на
общероссийском и мировом рынках. Выбор стратегических направлений инвестиционноинновационной политики позволяет сосредоточивать инвестиционные ресурсы на четко
обозначенных в ней целях, что в конечном итоге повышает эффективность инвестиционного
процесса в регионе.
Потенциально Дагестан является чрезвычайно благоприятным регионом для притока
капиталов и имеет существенные конкурентные преимущества по группе факторов способных
оказать воздействие на формирование и развитие инновационной экономики. К ним относятся:
1). Выгодное геополитическое положение, выражающееся в крайне благоприятном
географическом расположении. Республика является естественным мостом между Россией и
странами Юго-Восточной Азии и имеет хорошо развитую транспортную систему: железнодорожная
магистраль Ростов-Баку и федеральная автодорога "Кавказ", магистральный нефтепровод, аэропорт,
морские торговые и рыбные порты, незамерзающие практически круглый год, к которым подведена
железная дорога. Использование этого естественного фактора может дать мощный импульс развитию
экономики.
2). Ресурсный потенциал: богатая природно-сырьевая база, относительно низкие цены на
сырье, топливо, рекреационные ресурсы. Дешевые и квалифицированные трудовые ресурсы.
3). Наличие производственного потенциала, который, с одной стороны, избыточен, с другой
стороны, не хватает мощностей по производству конкурентоспособной, высококачественной
продукции.
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В этой связи в целях совершенствования регионального управления инвестиционной
деятельностью выделяются инвестиционные приоритеты, т.е. совокупность наиболее перспективных
направлений развития, обусловленных складывающимися предпочтениями потенциальных
инвесторов, осуществляющих вложения в определенные объекты и проекты, цель которых –
обеспечение достижения стратегических целей и эффективное повышение конкретных преимуществ
региона.
При определении инвестиционных приоритетов региона необходимо прежде всего учитывать,
что в условиях дефицита федерального, регионального и местных бюджетов, низкой
платежеспособности большой части финансово-кредитных учреждений, предприятий сферы
материального производства и населения, изыскать необходимые финансовые ресурсы для
надлежащего обеспечения направлений модернизации экономики региона не представляется
возможным. В этих условиях становится практически неизбежной необходимость более
качественного научного обоснования приоритетов инвестиционной политики, важнейшими
элементами которого должны стать сокращение их общего числа и ориентация на получение
максимального экономического эффекта.
В этих условиях особенно актуальной становится разработка стратегии формирования и
развития инновационной экономики в региональном масштабе. Для этого необходима обоснованная
теоретическая и методическая база, дающая возможность осуществить объективный анализ,
достигнутых результатов и на его основе определить приоритеты развития и выбрать оптимальный
путь ее осуществления, учитывающий реальные возможности и потребности региона и включающий
как первоочередные шаги, так и меры стратегического характера.
В условиях рыночной экономики любой регион вне зависимости от своего уровня становится
полноценным субъектом рыночных отношений, в частности регионы, их хозяйственные комплексы
являются полноправными субъектами рыночных отношений и что благосостояние населения
территории находится в прямой зависимости от того, насколько крепки и надежны позиции ее
хозяйственного комплекса на местном, региональном, национальном и международном рынках. Тем
самым многократно возрастает координационная функция органов регионального управления в
экономическом и социальном развитии территории. Именно они, а не федеральный центр призваны в
рыночной ситуации обеспечивать комплексное развитие соответствующей территории, ее
хозяйственного комплекса как целостной системы - субъекта рыночных отношений. Исходя из этого,
именно регион должен формировать стратегию своего экономического и социального развития.
Реалии состояния региональной экономики на сегодняшний день таковы, что встает вопрос
инновационно- технологического перевооружения его отраслей. К преимуществам региональной
экономики, способствующим инновационному развитию можно отнести:
- высокий уровень образованности населения и сохранение духовных традиций;
- владение богатыми природными ресурсами;
- развитый научно-технический и промышленный потенциал;
- наличие собственных научных школ и передовых технологий.
Региону присуще крайне неравномерное территориальное распределение производительных
сил (равнинная, предгорная и горная зоны), а в связи с этим и различия в экономическом развитии.
Инновационное развитие региона должно осуществляться на основе использования
результатов научно- технического прогресса в виде новых продуктов и услуг, использования новых
технологий, знаний и т.п. Это не просто увеличение выпуска конечной продукции за счет более
рационального использования ресурсов, а изменения и технологические сдвиги в производственном
процессе, способах и пропорциях распределения материальных благ. Инновационный процесс
проходить обязательные этапы его организации: исследования- разработки- производство.
Последовательно сменяющиеся этапы инновационного процесса предусматривают как зарождение и
обоснование идеи нового метода удовлетворения общественных потребностей, так и создание,
распространение, использование на практике конкретного продукта, технологии, услуги. Данный
процесс должен начинаться с организации исследований, которые затем определят направления
инновационного развития на региональном рынке. В экономической литературе все больше
внимание уделяется рассмотрению инновационной деятельности региона, в особенности анализу его
скрытых возможностей, т.е. рассмотрению его инновационного потенциала.
Под региональной инновационной политикой следует понимать совокупность установленных
целей и приоритетов развития научно-инновационной деятельности в регионе, путей их средств их
достижения на основе взаимодействия региональных и федеральных органов управления.
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Инновационная политика региона должна быть направлена на создание благоприятного
экономического климата для осуществления инновационных процессов на его территории. Однако в
настоящее время региональная инновационная политика является составной частью государственной
социально-экономической политики определяя стратегию и механизмы поддержки приоритетных
инновационных программ. Кроме того, основными проблемами региональной инновационной
политики до сих пор является такие, как проблемы повышения эффективности использования
научных разработок и внедрения результатов исследования в производство.
Для реализации данной политики на уровне региона должна совершенствоваться система
возвратного финансирования инновационных проектов и прикладных разработок, выполняемых за
счет средств регионального бюджета на конкурсной основе. В условиях ограниченных возможностей
бюджетного финансирования возрастает актуальность привлечения средств из дополнительных
источников (например, собственных средств предприятий, частных инвестиций, средств
внебюджетных фондов и т.д.).
Главными методами реализации региональной инновационной политики являются:
1) формирование законодательных и институциональных условий для внедрения
инноваций;
2) стимулирование инвесторов, вкладывающих средства в высокотехнологичное
производство, путем введения налоговых льгот, гарантии и кредитов;
3) создание региональных инновационных центров, обеспечивающих координацию и
поддержку участников инновационной деятельности;
4) формирование региональных банков данных по инновациям для предоставления этих
данных малым предприятиям, занимающимися инновационной деятельностью;
5) предоставление субъектом малого бизнеса высвобождающихся производственных
площадей и оборудования на льготных условиях;
6) консолидация усилий региональных органов власти и частных инвесторов,
направленных на организацию взаимодействия с другими регионами страны.
Для успешной реализации этой политики по формированию инновационной экономики
должен быть выполнен комплекс научных и организационно-технических мероприятий:
а) разработка концепции развития инновационной деятельности и инфраструктуры в регионе
(определение стратегических целей и средств их достижения в рамках формирования инновационной
экономики);
б) формирование программы инновационного развития региона и включение ее основных
положений в программу социально-экономического развития региона;
в) принятие органами местного и регионального управления соответствующих актов
регионального значения, организационное и информационное обеспечение данной программы.
В условиях общеэкономического кризиса активизация инновационной деятельности в регионе
может быть обеспечена на основе разработки эффективной программы, основными задачами которой
должны стать:
- выявление научно-технического, технологического и производственного потенциала
региона;
- разработка бизнес-планов, проведение маркетинговых исследований и экспертизы программ
и проектов;
- поддержка и развитие изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в регионе.
Таким образом, региональная инновационная политика должна быть направлена на
улучшение социально-экономических показателей региона за счет эффективного использования его
инновационного потенциала.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Финансирование инноваций – важный элемент инновационной и технологической политики
любой страны. Из госбюджета выделяются значительные ресурсы для финансирования научнотехнических программ, поддержки предпринимательства, крупных инновационных проектов,
создания элементов инновационной инфраструктуры, подготовки кадров для инновационной
деятельности.
В стране создан государственный Белорусский инновационный фонд (Белинфонд). Средства
Белинфонда выделяются субъектам инновационной деятельности на конкурсной основе и на
договорных условиях. Объѐм выделяемых средств может составлять до 50% от общей стоимости
проекта. Остальная часть средств должна быть изыскана из внебюджетных источников. Однако
большинство предприятий не имеет возможности получения средств в Белинфонде. Фонд работает с
предприятиями, являющимися участниками государственных инновационных программ.
Государственные инновационные фонды созданы также на отраслевом и региональных
уровнях. Но эти фонды труднодоступны для многих предприятий. Основной причиной этого является
долгое и сложное оформление заявок на финансирование и составление отчетности по
использованию средств.
В целом только треть предприятий прибегает к использованию средств из бюджета и
указанных фондов. Основным же источником финансирования инноваций в Беларуси являются
собственные средства предприятий. За последние годы в Беларуси была усилена система стимулов
для осуществления инновационной деятельности путем некоторого снижения налогов на прибыль и
добавленную стоимость и отмены таможенных пошлин при ввозе оборудования для создания
производств, основанных на высоких технологиях [1].
Важным шагом для увеличения финансирования инновационной деятельности было принятие
государством решений в 2010 г. о введении механизма венчурного финансирования, а также
увеличении доли бюджетного финансирования научно-технической деятельности с 0,7 до 2,9% от
ВВП, то есть в 4 раза [2].
По данным совместного исследования Всемирного банка, Международной финансовой
корпорации и аудиторской компании Прайсуотерхауз Куперс, Беларусь заняла 183 место в
общемировом рейтинге режима налогообложения, исходя из сложности исчисления и уплаты налогов
и их размеров [3]. Налоги, являющиеся главным источником для создания централизованных фондов
инновационного развития, своей чрезмерностью вымывают и уничтожают собственные источники у
предприятий для этих целей. Таким образом, налоги в инновационной сфере Беларуси необходимо
дальше снижать и упрощать.
В качестве источников финансирования в стране слабо задействованы средства банков,
которые специализировались бы на кредитной поддержке новаторской деятельности. Банки обычно
выдают кредиты на финансирование инновационных проектов под более высокие проценты и на
малые сроки их возврата с требованием предоставить сразу несколько видов обеспечения (залог,
поручительство, гарантию и многое другое). Предпочтения отдаются банками финишным проектам,
когда основной объем инвестиций в разработку новшества уже осуществлен за счет собственных
средств предприятия, и требуется кредит на освоение выпуска новой продукции и его продвижение
на рынок. Банки, чтобы уменьшить риски, предоставляют кредит частями, устанавливают лимит
кредитования, поскольку это уменьшает стоимость и облегчает обслуживание кредита и попросту
делает более реальным получение кредита.
Малым инновационным фирмам такая банковская схема закрывает доступ к кредитам
вообще, поскольку для них единственной формой обеспечения обязательств является их
собственность (недвижимость, товары, оборудование), т.е. в случае неудачи они могут разориться.
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При таком подходе банковский кредит становится доступным только для больших предприятий,
которые участвуют в проектах, включенных в государственную инновационную программу и при
кредитовании которых коммерческими банками процентная ставка составляет половину от ставки
рефинансирования, сроки погашения кредитов значительно превышают сроки окупаемости проектов,
а обеспечение возврата гарантировано государством или государственным страхованием.
Позиция банков вполне объяснима, так как кредитование инновационных проектов более
рискованное по сравнению с обычным инвестиционным кредитованием. Очевидно, что для
полномасштабного вовлечения банковского капитала Беларуси в финансирование инновационной
деятельности условия выдачи банковских кредитов инновационным компаниям должны быть
одинаковыми, независимо от того, участвуют они в госпрограмме, или нет.
В Беларуси пока не получили широкого распространения такие способы привлечения
финансирования для инновационных проектов как средства от эмиссии ценных бумаг, средства от
продажи или сдачи в аренду (лизинг) свободных активов, трансфер технологий, факторинг и
форфейтинг.
Привлечение инновационными компаниями инвестиционных ресурсов под выпуск ценных
бумаг или эмиссионное финансирование возможно при развитом финансовом рынке. В Беларуси при
неразвитости финансового рынка эмиссия ценных бумаг инновационными компаниями является
будущим.
Реализация инновационной компанией излишних и сдача в аренду (лизинг) временно
высвобождаемых активов с вложением полученных средств в осуществление инновационных
проектов увеличивает капитал инновационной компании. Данный метод по мере своего
осуществления трансформируется в самофинансирование. Он может легко применяться малыми
инновационными компаниями, не способными привлечь инвестора или получить кредит.
Трансфер (продажа) технологий как способ привлечения финансирования выгоден, когда
инновационная компания не имеет в достаточном количестве своих ресурсов для самостоятельного
освоения производства нового продукта, опыта и сбытовых возможностей для торговли этим
продуктом на рынках. Передавая или продавая технологии, инновационная компания получает
необходимые инвестиции и создает себе новые рынки, на которые впоследствии может сама прийти с
новым продуктом. Несмотря на понимание важности и эффективности данного механизма, как для
обеспечения финансирования инновационной деятельности, так и реализации инновационных
продуктов, его развитие в Беларуси идет крайне медленно.
Форфейтинг или передача инновационной компанией своих долговых обязательств банку,
когда она выступает покупателем, позволяет ей привлечь средства этого банка для покупки нового
оборудования и освоения выпуска новой продукции.
Наконец, факторинг или предоставление банком финансирования инновационной
компании, когда она выступает продавцом нового продукта, в обмен на уступку дебиторской
задолженности. Финансирование продажи новых продуктов при факторинге предусматривает, что
немедленно после их поставки покупателю, который может испытывать недостаток средств, банк
выплачивает компании-продавцу в качестве досрочного платежа значительную часть суммы
поставки.
Факторинг и форфейтинг широко распространены в внешнеторговой практике обычных
белорусских импортеров и экспортеров, однако пока еще крайне слабо применяются
инновационными компаниями для частичного финансирования инновационных проектов.
Внедрение в инновационную экономику Беларуси вышеперечисленных и хорошо
зарекомендовавших механизмов финансирования позволит быстро насытить ее требуемыми
ресурсами и существенно увеличить долю инновационных продуктов на рынке.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Переход экономики Белоруссии на инновационный путь развития требует дополнительного
притока инвестиций, особенно в основной капитал. Как известно, инвестиции в основной капитал
могут осуществляться за счет следующих финансовых источников:
- собственных средств предприятия, формируемых за счет прибыли и амортизационных
отчислений;
- привлеченных средств (бюджетные средства, кредиты банков, заемные средства других
организаций, средства населения, иностранные инвестиции).
Изменение удельного веса источников финансирования в основной капитал представлено в
таблице [1].
Таблица
Изменение удельного веса источников финансирования в основной капитал в Республике
Беларусь за период 2005-2014 гг.
Показатели

Инвестиции всего
%,
в том числе за счет:
собственных
средств
организаций
(ССО)
Привлеченные
средства, из них
1. Консолидированного бюджета
(КБ) из него:
Республиканского
бюджета
местных бюджетов
2. заемных средств
других
организаций (ЗСО)
3. средств
населения (СН)
4. иностранных
инвестиций (без
кредитов (займов)
иностранных
банков (ИИ)
5. кредитов банков
(КРБ) из них:
кредитов (займов)
иностранных банков
кредитов по
иностранным
кредитным линиям
6. прочих
источников

2005

2006

2007

2008

Годы
2009
2010

2011

2012

2013

2014

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Изм.
2014
г. к
2005
г. в
п.п

- 5,5

44,0

41,2

39,5

38,5

36,7

32,9

37,8

40,0

37,8

38,5

56,0

58,8

60,5

61,5

63,3

67,1

62,2

60

62,2

61,5

+5,5
- 10
25,8

26

26,1

26,1

22,2

18,7

12,4

16

20,7

15,8

13,2
12,6

15,7
10,3

16,0
10,1

15,1
11,0

12,2
10,0

9,3
9,4

6,0
6,4

7,0
9,0

10,0
10,7

6,5
9,3

2,0

1,9

1,5

1,7

1,1

1,0

0,6

1,5

1,2

1,5

7,9

7,2

7,5

6,9

8,0

7,6

5,9

6,8

8,3

10,0

- 6,7
- 3,3
- 0,5

+ 2,1
+ 2,1

1,6

0,9

1,0

1,7

2,0

2,1

3,0

3,2

3,2

3,7

15,0

18,9

20,1

21,3

26,4

32,3

35,8

26,5

24,2

26,6

1,2

1,6

1,8

0,8

0,8

2,3

6,7

3,3

4,2

8,2

2,1

3,3

3,9

3,4

2,2

2,5

3,6

5,4

4,5

5,9

4,6

3,9

+
11,6
+7

+ 0,4
…
3,7

…
3,9

…
4,3

…
3,8
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+3,2

Приведенные данные в таблице подтверждают, что в структуре внутренних инвестиций
самым крупным источником инвестиционных ресурсов выступают собственные средства
предприятий (амортизационные отчисления, прибыль). В среднем за период 2005-2014 годы
собственные средства составили 38,7 %. Вместе с тем, удельный вес собственных средств
предприятий снизился на 5,5 процентных пункта (с 44 % в 2005 году до 38,5 % в 2014 году). Анализ
финансового потенциала предприятий говорит о значительных сложностях в изыскании ресурсов
инвестирования на микроуровне. Проблемы использования прибыли для инвестирования
усугубляются ростом убыточных организаций.
Возможности использования амортизационных отчислений как источника инвестирования в
течение периода экономического реформирования существенно изменились. Условия
экономической деятельности, характеризующиеся острым недостатком собственных средств,
приводят к использованию амортизационных отчислений к покрытию их нехватки.
Исходя из данных таблицы, можно отметить, что в современных условиях привлеченные
средства являются основным источником финансирования инвестиций в основной капитал, доля
которых растет, пик роста составил в 2010 году 67,1%, что на 7,1 процентных пункта больше по
сравнению с 2005 годом. В 2014 году доля собственных средств по сравнению с 2005 годом
уменьшилась до 38,5% (на 5,5 п.п.), а доля привлеченных средств увеличилась до 61,5% (на 5,5 п.п).
Среди привлеченных средств финансирования инвестиций наибольшие удельные веса
составляют средства консолидированного бюджета и кредиты банков. Вместе с тем, с 2005 года по
2014 доля бюджетных средств уменьшилась на 10 процентных пунктов, а доля кредитов банков
выросла на 11,6 процентных пункта. Можно только приветствовать первый шаг в правильном
направлении, который недавно сделало Правительство Республики Беларусь, значительно сократив
финансирование государственных инвестиционных программ. Такое решение, по крайней мере
позволит уменьшить неэффективное вложение материальных, финансовых и особо дефицитных для
нашей страны валютных ресурсов [2].
Таким образом, структура источников финансирования инвестиций в основной капитал
свидетельствует о частичном снижении активности государства в роли инвестора в то время, как
активизируется механизм кредитования, создающий мультипликационный эффект в экономике. В
современных отечественных условиях предприятиям не под силу решить технологическое
обновление производства за счет собственных средств. Высокая стоимость инвестиционных проектов
требует все более активного привлечения заемного капитала вне зависимости от форм собственности
инвестиционных ресурсов.
Наряду с максимальной мобилизацией инвестиционных средств, для дальнейшего социальноэкономического развития страны важнейшее значение имеет повышение экономической
эффективности использования инвестиций. Основными мерами по повышению их эффективности
должны стать:
- приоритетное вложение инвестиций в создание принципиально новых наукоемких
производств, модернизацию традиционных секторов экономики, имеющих резервы роста
добавленной стоимости и повышения конкурентоспособности продукции на мировом рынке;
- повышение технического уровня производства путем улучшения технологической
структуры инвестиций за счет роста доли затрат на приобретение эффективных машин, оборудования
и транспортных средств;
- активное привлечение иностранных инвестиций в экономику страны на основе улучшения
инвестиционного климата;
- совершенствования законодательства Республики Беларусь в области налогообложения,
защиты прав инвестора, земельных отношений, интеллектуальной собственности;
- повышение эффективности использования бюджетных инвестиций путем отказа от
финансирования малоэффективных проектов, усиления требований конкурсного отбора
инвестиционных проектов и адресной направленности бюджетных инвестиций;
- повышение качества инвестиций на основе эффективного отбора инвестиционных проектов;
- формирование развитой финансовой системы с невысоким уровнем реальных процентных
ставок, стимулирующих инвестиционную деятельность;
- рассмотрение целевыми ориентирами экономического развития Беларуси не достижение
максимально высоких темпов роста ВВП и производительности труда, а повышение качества
экономического роста, критерием оценки которого может служить показатель эффективности
накопления.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Успешность любого хозяйствующего субъекта в настоящее время определяется его
конкурентоспособностью, которая, в свою очередь, является результатом проводимой этим
субъектом инновационной политики. Достижения научно-технического прогресса определяют облик
современной цивилизации, при этом стратегическое преимущество высокоразвитых стран
достигается главным образом за счет использования знаний в качестве основного ресурса развития.
Технологии шестого технологического уклада: наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника,
наноматериалы и наноструктурированные покрытия, нанобиология, наносистемная техника,
биотехнологии, информационные технологии, когнитивные науки, социогуманитарные науки станут
основными источниками роста и повышения конкурентоспособности производств, отраслей и
государств.
Сегодня белорусская наука играет ключевую роль в построении экономики знаний,
реализации стратегии инновационного развития на основе внедрения лучших, соответствующих
высшим технологическим укладам результатов научных исследований и разработок в реальный
сектор экономики. Фундамент этого заложен в программных документах научного, научнотехнического и инновационного развития страны: Государственной программе инновационного
развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., Программе совершенствования научной сферы,
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на
период до 2030 г.[1, с. 4].
Число организаций, осуществлявших технологические инновации, в Республике Беларусь в
2011 году составило 443 единицы, 2012 году – 437 единиц, 2013 году – 411 единиц, 2014 году – 383
единицы, в 2015 году – 342 единицы. Затраты на технологические инновации в 2011 году составили
8763,7 млн. руб., 2012 году – 7937,5 млн. руб., 2013 году – 9986 млн.руб., в 2014 году – 10281,9
млн.руб., в 2015 году – 10616,7 млн.руб.[2].
Представленные цифры свидетельствуют о негативной тенденции в сфере осуществления
технологических инноваций организациями, так как происходит их сокращение с 443 единиц в 2011
году до 342 единиц в 2015 году. Наблюдается незначительный рост затрат на технологические
инновации с 8763, 7 млн.руб. в 2011 году до 10616,7 млн.руб. в 2015 году.
В сложившихся условиях для предприятий необходима разработка научно-обоснованного
финансового механизма управления инновационным развитием предприятия. Финансовый механизм
управления инновационным развитием предприятия является активной системой, обладающей всеми
необходимыми параметрами и характеристиками. Так, для финансового механизма, как и любой
конкретной активной системы характерны следующие параметры:
1) состав активной системы – совокупность субъектов и объектов финансового механизма
управления инновационным развитием предприятия, являющихся элементами системы;
2) структура активной системы – совокупность информационных, управляющих и других
связей между участниками финансового механизма управления инновационным развитием
предприятия, включая отношения подчиненности и разделение прав принятия решений;
3) целевые функции участников системы, отражающие их интересы и предпочтения;
4) допустимые множества состояний (стратегий) участников активной системы, отражающие
индивидуальные и общие для всех ограничения на выбор состояний, накладываемые окружающей
средой;
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5) порядок функционирования – последовательность получения информации и выбора
стратегий участниками финансового механизма управления инновационным развитием предприятия;
6) информированность участников – та информация, которой обладают участники
финансового механизма управления инновационным развитием предприятия на момент принятия
решений о выбираемых стратегиях.
Следовательно, теория активных систем – раздел теории управления социальноэкономическими системами, изучающий свойства механизмов их функционирования, обусловленные
проявлениями активности участников системы – может рассматриваться в качестве инструментария
формирования эффективного финансового механизма управления инновационным развитием
предприятия.
На наш взгляд, общими принципами построения финансового механизма управления
инновационным развитием предприятия на основе теории активных систем должны быть:
1) принцип иерархии. Иерархия финансового механизма управления инновационным
развитием предприятия должна соответствовать, с одной стороны, иерархии организационной
структуры предприятия, а с другой стороны – иерархии организационной структуры всей группы
предприятий;
2) принцип целенаправленности. Целью формирования и реализации финансового механизма
управления инновационным развитием предприятия является достижение стратегических целей
предприятия, создание благоприятных финансово-экономических условий для инновационного
развития предприятия, повышения его эффективности и конкурентоспособности;
3) принцип общественно-государственного управления. Финансовый механизм управления
инновационным развитием предприятия должен быть нацелен на максимальное вовлечение всех
заинтересованных субъектов;
4) принцип обратной связи. Для финансового механизма управления инновационным
развитием предприятия это означает, что органы управления предприятия должны, во-первых,
осуществлять непрерывный мониторинг состояния элементов данного механизма и внешних условий
их функционирования, и, во-вторых, контролировать реализацию управляющих воздействий и тех
изменений состояний элементов данного механизма, которые вызваны управляющими
воздействиями;
5) принцип адекватности. Для финансового механизма управления инновационным развитием
предприятия это означает, что каждый вышестоящий орган управления в исследуемом механизме
должен обладать возможностью, во-первых, переработать информацию о состоянии данного
механизма, и, во-вторых, выработать соответствующие управляющие воздействия;
6) принцип оперативности. Для финансового механизма управления инновационным
развитием предприятия это означает, что характерное время выработки и реализации управленческих
решений не должно превышать характерное время изменений данного механизма;
7) принцип опережающего отражения. Управляющий орган должен заранее планировать те
воздействия, которые он должен оказать на финансовый механизма управления инновационным
развитием предприятия в случае, если произойдут те или иные события;
8) принцип адаптивности. Утверждает, что при принятии управленческих решений необходимо
учитывать имеющуюся информацию об истории функционирования управляемой системы, и
принятые решения должны периодически пересматриваться в соответствии с изменениями состояния
управляемой системы и условиями ее функционирования;
9) принцип рациональной централизации. Утверждает, что в любой сложной многоуровневой
системе существует рациональный уровень централизации управления, ресурсов и т. д.;
10) принцип анонимности (демократического управления), заключающийся в обеспечении
равных условий и возможностей для всех участников системы без какой-либо их дискриминации в
получении информационных, материальных, финансовых и других ресурсов;
11) принцип согласованного управления, требующий, чтобы управляющие воздействия в
рамках существующих институциональных ограничений были максимально согласованы с
интересами и предпочтениями управляемых субъектов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
В современном мире инновации становятся ведущим фактором дальнейшего роста
эффективности экономики. Инновации являются формой реализации научных открытий и
изобретений, накопления и расширения знаний, а также основой научно-технического прогресса [3].
Взяв курс на инновационное развитие, Республика Беларусь с каждым годом прикладывает
все больше усилий для наращивания своего инновационного потенциала. Политика государства
направлена на стимулирование инновационной активности как со стороны уже работающих в данной
сфере организаций, так и тех, которые могли бы к своей основной деятельности добавить еще и
инновационную.
Актуальность изучения инновационной политики для Республики Беларусь обусловлена
необходимостью внедрения инноваций как в экономику страны, так и в социальную сферу.
Инновационная система включает в себя различные сферы жизнедеятельности общества, целью
которой является внедрение новшеств, позволяющих усовершенствовать производственный процесс
создания продукции, создание новых рабочих мест в развивающейся сфере услуг, усилить
экономический рост государства [1].
Проанализировав основные показатели инновационной деятельности Республики Беларусь и
еѐ областей за 2011-2015 года, можно сделать вывод, что за период с 2011 по 2015 гг. имела место
тенденция роста количества организаций, выполняющих научные исследования и разработки,
обеспечено освоение и выпуск новой продукции по 305 заданиям ГНТП, введены в эксплуатацию
985 объектов, в том числе: создано 131 новое предприятие; организовано 352 новых производства на
действующих предприятиях; модернизировано 502 производства [2].
Приоритетной задачей государственной инновационной политики является повышение
эффективности Национальной инновационной системы (далее – НИС) как механизма взаимодействия
между наукой и реальным сектором экономики.
В результате выполнения мероприятий Государственных программ инновационного развития
за последние годы проведена значительная работа по формированию основных элементов НИС и ее
институтов, созданы благоприятные стартовые условия и разработаны меры по стимулированию
инновационной деятельности, сформировано законодательство в сфере инновационной деятельности.
В 2015 году в качестве субъектов инновационной инфраструктуры зарегистрировано 14 юридических
лиц, в том числе:12 технопарков, из них в Брестской области – 2, Витебской – 2, Гомельской – 2,
Гродненской – 2, Могилевской – 1, Минской – 1, в
г. Минске – 2; 2 центра трансфера технологий:
в г. Витебске – 1, в г. Гомеле – 1. Необходимо отметить устойчивую тенденцию роста количества
резидентов технопарков. Так, общее количество резидентов технопарков в 2015 году составило 84 (в
2011 году – 7). Это связано, прежде всего, с ростом площадей технопарков, которые за пятилетку
увеличились с 19 188,4 кв. метров до 87 587,1 кв. метров [2].
Рассмотрев основные экономические показатели инновационной политики Беларуси
целесообразно сделать вывод, что удельный вес отгруженной инновационной продукции за 2015 год
составил 13,9 процентов (по итогам 2014 года – 17,8 процента, при плане на 2014 год – 18,0 процента,
план на 2015 год – 19,0 процента, план на 2016 год – 20,0–21,0 процента). Одной из основных причин
невыполнения данного показателя в целом по республике является снижение на 13 368,5 млрд рублей
(38 процентов) по сравнению с 2014 годом объема отгруженной инновационной продукции
организациями Министерства промышленности. Это обусловлено тем, что наиболее доходный этап
для реализации инновационной продукции наступает через 3 – 4 года после завершения ее
разработки, то есть, когда продукция уже не относится к новой. Удельный вес инновационно
активных организаций промышленности в 2014 году составил 21,7 процента при плане на 2014 год —
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26 процентов, в 2015 году – 20,9 процентов при плане на 2015 год — 27 процентов, план на 2016 год
— 40 процентов [2].
Объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции (товаров, работ, услуг) за
2015 год составил 8,3 млрд долларов США при плане на 2015 год — 5,6 млрд долларов США (по
итогам 2014 года — 9,6 млрд долларов США, при плане на 2014 год — 4,8 млрд долларов США).
План на 2016 год — 7,9 млрд долларов США.
Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского
экспорта в 2015 году составила 19 процентов (при плане 12 процентов), в 2014 году 21,9 и 11
процентов соответственно. План на 2016 год – 12 – 14 процентов. Основные направления экспорта
остаются прежними – Россия, Украина и страны СНГ.
Отношение внутренних затрат на научные исследования и разработки от ВВП (далее – наукоемкость
ВВП) в 2014 году составило 0,67 процента при плане на 2014 год – 1 – 1,1 процента, в 2015 году –
0,52 процента, что является наименьшим значением данного показателя за период существования
Республики Беларусь[2].
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь предусмотрено
достижение в 2016 году отношения внутренних затрат на исследования и разработки к ВВП в размере
2,5 –2,9 процента. Расходы на финансирование научной, научно-технической и инновационной
деятельности предусматриваются в размере 2,1 трлн рублей. При таком объеме финансирования
науки из республиканского бюджета в 2016 году наукоемкость ВВП не превысит 1 процента.
Основным проблемным вопросом при осуществлении инновационной политики в республике
остается низкий уровень инвестирования в инновационные проекты, также остается невысокой доля
бюджетного финансирования науки (в настоящее время – в пределах 0,25 – 0,3 процента).
Состав мероприятий государственных и других программ определяются выделяемым
объемом финансирования, а его уменьшение приводит к невыполнению отдельных мероприятий и
оказывает влияние на эффективность программы в целом. Ещѐ одной причиной неэффективности
отдельных инновационных проектов, выполняемых в рамках государственных программ, является
недостаточная проработка вопросов маркетинга и будущей рыночной конъюнктуры [3].
Основными направлениями государственной инновационной политики республики на 20162020 годы должны стать [1]:
1.
организация разработки и реализации инновационных проектов;
2.
инновационное развитие регионов;
3.
развитие инновационного предпринимательства;
4.
повышение эффективности управления НИС;
5.
развитие инновационной инфраструктуры и т.д.
Таким образом, в Республике Беларусь в целом созданы необходимые условия для развития
науки и инновационной деятельности. В рамках государственных программ инновационного
развития успешно реализованы инновационные проекты государственного значения, направленные
на повышение конкурентоспособности национальной экономики. О высоком потенциале
инновационного развития свидетельствуют положение нашей страны в международных рейтингах
(по индексу знаний – с 52-го на 45-е место, по индексу экономики знаний – с 73-го на 59-е место, по
количеству заявок на изобретения в расчете на 1 млрд долларов США ВВП Беларусь занимает 6-е
место в мире). Стратегический замысел Государственной программы предусматривает концентрацию
усилий государственных органов на создание системы технологического прогнозирования и
разработка на ее основе перечня инновационных проектов, создание необходимой инфраструктуры
для развития сектора инновационного предпринимательства в высокотехнологичных видах
экономической деятельности и обеспечение упрощенного доступа к инструментам финансовой и
нефинансовой поддержки инновационных предпринимателей и формирование институциональной
среды, стимулирующей инновационное развитие.
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ НА
ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Сучасна економічна ситуація в більшості країн характеризується високим рівнем динаміки,
поганою передбачуваністю, нестабільністю і невизначеністю розвитку зовнішніх умов. Постійно
зростаюча конкуренція вимагає від підприємств швидкого реагування на зміни, що відбуваються як в
їх зовнішньому середовищі, так і всередині самих підприємств. Своєчасне прийняття правильних
рішень при зміні економічної ситуації являється одним з головних умов ефективного управління
промисловим підприємством.
Імітаційне моделювання – метод прикладного системного аналізу, який є потужним
інструментом дослідження складних систем та процесів, у тому числі і таких, управління якими
пов‘язане з ухваленням рішень в умовах невизначеності. В порівнянні з іншими методами імітаційне
моделювання дозволяє розглядати велике число альтернатив, покращувати якість управлінських
рішень і точніше прогнозувати їх наслідки. Проте використання цього методу в практичному
управлінні залишається на сьогодні не досить поширеним, перш за все, внаслідок складності
відповідного математичного апарату і необхідності обробки значних масивів даних.
Дослідженню цього питання присвячені праці багатьох вітчизняних та іноземних авторів [13]. Зокрема, методологічною основою для розвитку імітаційного моделювання стали роботи Н.П.
Бусленка, В.М. Глушкова, Н.Н. Моісєєва, Т.І. Марчука, І.М. Коваленка.
До процесу управління пред'являються все більш високі вимоги, що пов'язано з ускладненням
і вдосконаленням технологічних процесів, внаслідок чого підготовка і прийняття самих
управлінських рішень стає все більш важким завданням. Підґрунтям для планування стратегічних
змін є результати їх моделювання. Моделювання процесів змін полягає у встановленні параметрів,
які визначають характер стратегічних змін: глибина, масштаб і швидкість змін. Ці параметри
залежать в значній мірі від потенціалу змін, але безумовний вплив на характер стратегічних змін
справляють також наявність у підприємства ресурсів та умов, необхідних для здійснення змін [4]. З
огляду на вищесказане, процес планування стратегічних змін щодо інноваційного розвитку
підприємства являє собою послідовність етапів, зв'язок між якими наведено на Рис. 1.
Завдання визначення потенціалу змін було вирішено шляхом побудови математичної моделі
потенціалу змін на базі когнітивної моделі, що дозволило надати оцінку конкурентоспроможності та
ринковій вартості підприємства як ключовим критеріям успішності стратегічних змін через призму
комплексної індикативної оцінки поточного економічного стану підприємства, яка включає оцінки
всіх його підсистем. В зв′язку з цим визначення характеру стратегічних змін має проводитися із
здійсненням аналізу кількісного впливу динаміки індикаторів потенціалу змін на
конкурентоспроможність і ринкову вартість підприємства, при чому в якості початкових даних
мають бути використані фактичні значення показників господарської діяльності підприємства за
певний період.
Порівнюючи результати аналізу кількісного впливу на конкурентоспроможність і ринкову
вартість підприємства по окремих показниках й індикаторах потенціалу змін, визначаються такі з
них, динаміка яких справляє найглибший, наймасштабніший та найшвидший вплив на ключові
критерії успішності змін. Виходячи зі складу цих показників здійснюється подальше планування
стратегічних змін. Математичним інструментом, що дозволяє здійснити відповідні розрахунки, є
імітаційне моделювання [5].
Бурхливий розвиток обчислювальної техніки, в особливості засобів моделювання, привело до
широкого поширення математичних моделей у вирішенні стратегічних, економічних, фінансових та
інших завдань. Імітаційні моделі призначені для імітації фізичних або інформаційних процесів при
різних зовнішніх діях. Метод імітаційного моделювання застосовується для оцінки варіантів
структури системи, ефективності різних алгоритмів управління системою, впливу зміни різних
параметрів системи.
Отже, імітаційне моделювання дозволяє врахувати максимально можливе число чинників при
ухваленні управлінських рішень і є найбільш потужним засобом аналізу складних систем і процесів.
Необхідність його використання у вітчизняній фінансовій практиці обумовлена особливостями
української економіки, яка характеризується суб‘єктивізмом, залежністю від позаекономічних
чинників і високою мірою невизначеності.
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ЕТАП 1: імітаційне моделювання стратегічних змін
щодо інноваційного розвитку

ЕТАП 2: розробка плану
стратегічних змін щодо
інноваційного розвитку

Побудова імітаційної моделі параметрів змін

Визначення глибини змін

розрахунок відносних прирощень
конкурентоспроможності, що відповідають зміні
кожного з вхідних показників

Побудова системи
планування стратегічних
змін щодо інноваційного
розвитку

побудова рейтингу показників за глибиною впливу

Формування ресурсних

на конкурентоспроможність

обмежень щодо реалізації
потенціалу змін

Визначення швидкості змін
розрахунок еластичностей за критерієм
конкурентоспроможності для індикаторів
потенціалу змін по кожному з вхідних показників
побудова рейтингу показників за швидкістю
впливу на
виявлення показників, зміни яких найшвидше

Розрахунок планових
значень регуляторів змін
Аналіз сукупності
отриманих планових
значень регуляторів змін

призводять до
зростання конкурентоспроможності
Визначення масштабу змін
розрахунок відносної кількості індикаторів, що
відреагували на зміни кожного з вхідних
розрахунок відносної кількості індикаторів, що
відреагували на зміни кожного з вхідних

ЕТАП 3
розробка
рекомендацій з
впровадження

побудова рейтингу показників за масштабом

стратегічних змін

впливу на конкурентоспроможність

щодо інноваційного

підприємства по індикаторах

розвитку

виявлення показників, зміни яких є найбільш
масштабними за впливом на
конкурентоспроможність
Формування переліку регуляторів, зміни яких
справляють найбільший вплив на
конкурентоспроможність
Узгодження результатів моделей М2 та М3,
формування скоригованого переліку
регуляторів

Рис. 1. Процес планування стратегічних змін на підприємстві на засадах моделювання
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ НА ПРИМЕРЕ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В мирoвoй хoзяйственнoй практике прoизвoдственная кooперация реализуется, в oснoвнoм,
через
сoздание
и
функциoнирoвание
инновационных
кластерoв.
В Концепции формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике
Беларусь сформулированы следущие определения этих понятий:
Кластер
–
совокупность
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, территориально взаимодействующих между собой на договорной основе и
участвующих в процессе создания добавленной стоимости.
Инновационно-промышленный кластер представляет сoбoй кластер, участники которого
обеспечивают на систематической и регулярной основе инновационную деятельность, направленную
на разработку и производство инновационной и высокотехнологичной продукции. Необходимо
отметить, что одной из главных целей ииновационного кластера является создание и производство
высококачественной и высокотехнологичной продукции с использованием новейших технологий,
оборудования. Вместе с тем, в сoвременных услoвиях развития экoнoмик мнoгих стран, взявших курс
на интеграциoннoе развитие, все бoльшую значимoсть приoбретают транснациoнальные кластеры,
кoтoрые являются видoм междунарoдных кластерных oбъединений.
Транснациональный кластер – это форма промышленного комплекса, в деятельности которого
принимают активное участие компании, правительства, образовательные и научные учреждения, а
также профессиональные и общественные организации (ассоциации) двух или более стран.
Необходимо рассмотреть статистические данные, отображающие кластеризацию экономик
ведущих стран мира.
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Наиболее известным и крупным кластером в США является Силиконовая долина, на основе
которого функционируют высокотехнологичные компании по производству компьютерной техники.
На ряду с США достаточно успешно функционируют IT-кластеры в Индии. В настоящее время
оборот IT-отрасли в Индии составляет 70 млрд. долларов СШA. Из общего числа фирм, а их в Италии
около 3,5 млн., около 3 % считается крупными, на каждом из которых задействовано от 1 тыс. и
более работников.
Великобритания, главным образом сосредотачивает свое внимание на
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развитии биотехнологий.
Экономика Республики Беларусь находится в стадии развития и
перехода к мировым стандартам. Сейчас отрасль машиностроения играет одну из первых ролей в
ВВП, производстве, внешней торговле, связывая различные отрасли экономики страны. Республика
Беларусь входит в состав Таможенного союза и активно взаимодействует с Россией и Казахстаном.
Союз машиностроителей России, Белорусская республиканская ассоциация предприятий
промышленности и национальная палата предпринимателей Казахстана подписали меморандум о
технологическом перевооружении в рамках Таможенного союза. В рамках данного соглашения
может идти речь о создании транснационального кластера. Данные об уровне экспорта этого вида
продукции представлены в рисунке 2.
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Рис.2. Динамика объема экспорта продукции машиностроения в РБ за 2011-2015 гг.
Из рисунка 2 видно, что на протяжении всего анализируемого периода наблюдалось снижение
уровня экспорта продукции машиностроения, которое связано с восстановлением экономики от
последствий валютного кризиса 2011 года. Важным моментом является то, что машиностроение одна
из крупнейших отраслей промышленности Республики Беларусь, и ее развитие и укрупнение играет
ключевую роль в увеличении производственных мощностей. Совокупная доля Казахстана и России в
машиностроительном экспорте в Республике Беларусь составляет 70%. Таким образом можно
сделать вывод о том, что технологический базис для создания кластера уже есть. Создание
многовекторного транснационального кластера позволило бы вывести две наиболее приоритетных
отрасли промышленности Республики Беларусь на новый уровень, оптимизировать затраты на
производство продукции этих отраслей, урегулировать целевую направленность инвестиций в работу
основных предприятий этих отраслей.
В формировании инновационных кластеров в Республике Беларусь наиболее важной
проблемой является то, что государство в полной мере не может быть инициатором создания
инновационных кластеров, его главной задачей является определение направлений, в которых можно
работать и осуществлять поддержку в образовании и развитии инновационного кластера. Таким
образом, необходимо отметить, что расширение и укрепление популяризации кластерных моделей
нужно начинать с наиболее крупных субъектов хозяйствования, тем самым создавая предпосылки
для менее крупных предприятий. Это позволит повысить конкурентоспособность продукции,
расширить рынки сбыта, модернизировать производство и внедрить новейшие технологии. Важным
является стимулирование и поддержка государством инициативы участия в инновационном кластере
субъектов хозяйствования.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
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Концепция формирования и развития инновационно- промышленных кластеров в Республике
Беларусь: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 января 2014 г.
№ 27.//Консультант плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ ООО «ЮрСпектр»,
Нац. Центр правовой информ. РБ-Минск, 2014
2.
Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2015: (статистический сборник) /
Министерство Статистики Республики Беларусь. – Минск, 2015. – 617 с.
3.
Мировой опыт развития инновационных регионов и инновационных территориальных
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кластер – Дата доступа: 26.10.2016.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Развитие инновационной деятельности в промышленности является важнейшим фактором
развития экономики любого государства. Условия рыночной экономики создают достаточно жесткую
конкурентную среду, в которой одним из условий выживания для предприятий является гибкость
производства и восприимчивость к инновациям. Предприятия, использующие в своей деятельности
инновационные технологии, в большей степени адаптированы к рыночным условиям и занимают
важнейшее место в глобальном вопросе обеспечения национального устойчивого развития [1, с. 78].
Инновации являются главным средством обеспечения конкурентоспособности продукции и
обеспечения устойчивости успеха предприятия на рынке [2, с. 255].
Основными показателями, характеризующими инновационную деятельность организаций
промышленности, являются удельные веса инновационной продукции, в том числе для внутреннего и
внешнего рынков, в общем объеме отгруженной продукции. Анализ данных показателей дает
возможность оценить уровень инновационной активности организаций промышленности, а в
конечном итоге и результаты от внедрения новых технологий.
Таблица
Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленности в Республике
Беларусь за 2013-2015 гг.
Темп
2013 2014 2015 прироста,
%
Удельный вес организаций, осуществлявших затраты на
технологические инновации, в общем числе обследованных
21,5 20,1 18,9
-12,1
организаций, %
в том числе:
удельный вес организаций промышленности, осуществляющих
21,7 20,9
технологические инновации в общем числе организаций, %
удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ,
услуг) в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг),
17,8 13,9
%
удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ,
услуг) новой для внутреннего рынка, в общем объеме, %
44,6 46,0
отгруженной продукции (работ, услуг)
организаций промышленности, %
удельный вес отгруженной инновационной продукции
(работ, услуг) новой для мирового рынка, в общем объеме
0,6
1,2
отгруженной продукции (работ, услуг) организаций
промышленности, %
удельный вес экспорта в общем объеме отгруженной
инновационной продукции организациями промышленности,
60,1 59,7
%
Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных [4]

19,6

-9,7

13,1

-26,4

35,7

-22,4

1,8

50

64,0

7,2

Данные таблицы свидетельствуют о некоторой сложной ситуации в данной сфере по поводу
введения инноваций. За период 2013-2015 гг. наблюдается снижение удельного веса организаций,
осуществляющих технологические инновации, на 12,1 %, в том числе организаций промышленности
на 9,7%. Следствием чего стало сокращение удельного веса инновационной продукции в общем
объеме продукции отгруженной данной отраслью на 26,4%. В связи с этим можно сказать, что
инновационные процессы в промышленных организациях Республики Беларусь происходят с
недостаточной интенсивностью. Сокращающийся удельный вес инновационной продукции в объеме
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производства промышленности обусловлен как снижающимся количеством инновационно-активных
организаций, так и недостатоком собственных средств организаций.
Движущим фактором внедрения инноваций в промышленную отрасль является постоянно
растущая конкуренция на внутреннем и внешнем рынках как отечественных так и зарубежных
производителей. Однако данная ситуация слабо проявляется на внутреннем рынке, так как за
последние годы произошло значительное снижение инновационной продукции, ориентированной для
белорусских потребителей, - белее чем на 22 %.
Как отмечалось выше, число инновационно-активных организаций промышленности за
последние 3 года сократилось на 12,1%, за этот же период произошли существенные изменения в
экспорте инновационной продукции. В 2014 г. наблюдается его снижение по сравнению с
предшествующим годом на 0,8 %, однако уже за 2015 г. удельный вес экспорта в общем объеме
инновационной продукции организаций промышленности вырос на 7,2%, что свидетельствует о
привлечении организациями инвестиций для повышения уровня устаревшей технологической базы
производства.
Стоит обратить внимание на то, что удельный вес продукции новой для мирового рынка
увеличивается с каждым годом, это обусловлено ориентацией белорусской промышленности на
зарубежных потребителей ее продукции. Однако, это в свою очередь, характеризует продукцию
промышленности как недостаточно конкурентоспособную для отечественного рынка, что
проявляется в ассортименте, который необходимо расширять и обновлять. Но это, в свою очередь,
требует обновления технологической базы организаций промышленности, введение в эксплуатацию
нового, более дешевого, но качественного оборудования.
Важно отметить, что инвестиционная деятельность организаций промышленности протекает
недостаточно эффективно. Это связано с факторами, препятствующими инновационному развитию
предприятий, основными среди которых можно выделить: недостаток собственных денежных
средств, недостаток финансовой поддержки со стороны государства, высокая стоимость
нововведений, высокий экономический риск, недостаток квалифицированного персонала.
Для стимулирования процесса инновационного развития национальной экономики можно
выдвинуть некоторые предложения по совершенствованию механизма инновационного развития:
привлекать инвестиции в научно-техническую сферу, совершенствовать систему защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности, т.е. создать патентные суды, сформировать механизм
венчурного финансирования в государстве, осуществлять государственную поддержку
венчурных фирм, создать банки, которые специализировались бы на кредитной поддержке
новаторской деятельности, предоставлять финансовую помощь — гранты и субсидии на
выполнение НИОКР, коммерциализацию, покрытие части управленческих расходов[3].
Вопрос инноваций и их создателей имеет особое значение для Республики Беларусь. Так как
она не обладает значительными запасами сырьевых ресурсов, за счет продажи которых можно было
бы поднять свою экономику, ее важной задачей остается производство высококонкурентоспособной
продукции, ориентированной на мировые рынки. Следовательно, внедрение инноваций и
активизация инновационной деятельности в промышленном секторе и устранение представленных
проблем обеспечит решение поставленного вопроса, а реализация основных направлений
инновационного развития позволит повысить конкурентоспособность национальной экономики и
обеспечить переход на путь инновационного развития.
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛИТИК ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС
ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ.
Исходя из Договора о Евразийском экономическом союзе интеграционное взаимодействие в
ЕАЭС предполагает постепенное повышение уровня четырех свобод: движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы. Ожидаемый экономический эффект от создания ЕАЭС заключается в
расширении рынков сбыта стран участниц, снижении транзакционных издержек через устранение
таможенных и технических барьеров, привлечении прямых иностранных инвестиций из третьих
стран. Однако, в настоящий момент наблюдается крайне низкий уровень взаимной торговли,
производственной кооперации и взаимного инвестирования в промышленной сфере. На практике,
объем взаимной торговли стран ЕАЭС в 13,8 раза меньше чем их товарооборот с третьими странами,
доля взаимного товарооборота стан ЕАЭС составляет 12,6% их общего товарооборота [1]. Для
сравнения доля взаимного товарооборота стан ЕС составляет 60,8%, стан APEC - 67,4% [2]. Начиная
с 2012 года взаимный товарооборот стран ЕАЭС стремительно снижается.
Проявился ряд факторов-ограничителей сдерживающих развитие промышленности в ЕАЭС. К
ним относятся:
- углубляющийся технологический и технический отрыв промышленности развитых стран,
определяющий снижение конкурентоспособности и потерю рыночных позиций на мировом рынке;
- невозможность преодоления «технологического разрыва» в обозримой перспективе, в силу
недостаточности собственных финансовых ресурсов и ограниченного доступа к заемным ресурсам;
- активное противодействие получению новейших и стратегически важных технологий со
стороны развитых стран;
- усиление глобальной конкуренции на мировых рынках;
- использование третьими странами нерыночных методов в конкурентной борьбе (санкции,
эмбарго и пр.);
- сокращение спроса на отечественную промышленную продукцию на мировых рынках.
Вместе с тем, вышеобозначенные факторы обусловливают невозможность развития
промышленности стран ЕАЭС по отдельности, невозможность решения задачи промышленного
развития в рамках только национальной промышленной политики и определяют абсолютную
объективную необходимость проведения согласованной промышленной политики в ЕАЭС.
Развивая идею интеграции, правительства стран участниц (как субъекты промышленной
политики своей страны) руководствуются интересами своей страны. Интеграционная практика
показывает, что общие для всех стран ЕАЭС интересы пока не сформированы. Многие из
национальных интересов вступают в противоречие друг с другом. Рассматривая рынки друг друга
в качестве экспортного, страны ЕАЭС, стремятся закрыть свои национальные рынки, в т.ч. через
программы импортозамещения.
Проводимая Департаментом промышленной политики ЕЭК в настоящее время работа
направлена в основном на устранение барьеров препятствующих функционированию внутреннего
рынка Евразийского экономического союза, а также изъятий и ограничений в отношении движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Очевидно, что такая работа необходима, но не достаточна.
Ведь истинными причинами разногласий являются не столько субъективные различия в
законодательстве государств-участниц, сколько объективно существующие различия в условиях
хозяйствования (степень открытости экономики, демографические и природные ресурсы и др.)
которые не могут быть унифицированы путем подписания межправительственных договоров.
Нами установлено, что согласование промышленной политики это не соглашение об
унификации принципов, инструментов и целей государственной координации экономического
процесса в промышленности, в виде нового межгосударственного нормативного акта, а механизм
синхронизации действий субъектов промышленной политики во времени и пространстве путем
установления рациональных связей (коммуникаций) и обмена информацией между ними, с целью
наиболее эффективного и оперативного достижения поставленных целей.
В этой связи, нами предложены три уровня формирования согласованной промышленной
политики ЕАЭС включая: согласование условий торговли и промышленной кооперации;
согласование
интересов субъектов промышленных политик государств-членов; проведение
совместной наднациональной промышленной политики ЕАЭС.
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По первому направлению, согласования условий торговли и промышленной кооперации,
активная работа уже проводится Департаментом промышленной политики ЕЭК.
По второму направлению, процесс согласования интересов субъектов промышленной политики
предлагается проводить по трем взаимосвязанным и взаимодополняющим направлениям [3]:
1. Поиск и отбор субъектов промышленной политики чьи интересы уже соответствуют друг
другу и формирование условий способствующих более эффективной реализации взаимного интерес
(через создание международных бизнес-центров, проведение форумов, формирование
соответствующих баз данных национальных производителей промышленной продукции,
формирование единого медийного и рекламно-информационного пространства);
2. Поиск и отбор субъектов промышленной политики чьи интересы не совпадают, но и не
противоречат друг другу, и формирование условий усиливающих взаимный интерес субъектов
промышленной политики (через логистическую поддержку совместных проектов, политику
импортозамещения в пределах ЕАЭС, формирование единого таможенного пространства);
3. Поиск и отбор субъектов промышленной политики чьи интересы противоречат друг другу, и
формирование условий минимизирующих конкуренцию и взаимное пересечение (противоречие)
интересов субъектов промышленной политики (через формирование совместных ТНК и ФПГ,
иностранных представительств и торговых домов в третьих странах).
Третье направление, т.е. проведение совместной наднациональной промышленной политики
ЕАЭС,
предполагает разработку и реализацию совместных глобальных мегапроектов
(стратегических инициатив). Под глобальностью проекта понимается его способность существенно
повлиять на геоэкономическую ситуацию в мировой экономике, а также задать долгосрочные
тенденции в экономическом развитии всего Евразийского континента. На национальном уровне
подобных проектов реализуется, в настоящий момент, достаточно много, особенно в России. Однако,
совместных мегапроектов трех, а тем более пяти стран ЕАЭС пока не наблюдается. Интересующий
нас мегапроект может быть связан с космическими технологиями (совместная космическая станция,
полет на Марс), или с созданием трансевразийского транспортно-информационного коридора. В
данном контексте принципиальным является даже не сам объект, т.е. определенный мегапроект, а
конкретная точка приложения усилий всех стран ЕАЭС - процесс объединяющий усилия по развитию
национальных промышленных комплексов, и направляющий их в едином русле.
ЕАЭС, на наш взгляд, остро нуждается в повышении собственной конкурентоспособности как
интеграционного мегапроекта. Масштабность проекта ЕАЭС требует адекватных, масштабных задач.
Задачи догоняющего типа априори закрепляют экономику ЕАЭС в положении аутсайдера
(догоняющего). Для завоевания стратегических конкурентных преимуществ, необходимы задачи,
меняющие саму архитектуру современной мировой экономики.
Реализация предложенной концепции может способствовать преодолению выявленных ранее
факторов-ограничителей, активизации интеграционных процессов и развитию промышленности
стран-членов ЕАЭС.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Сьогодні широко використовуються терміни «інновація», «інноваційна діяльність»,
«інноваційні технології». Цьому сприяє те, що навколишній світ швидко змінюється, і невід‘ємною
рисою цього стану є поява чогось нового, з іншого боку, слова іноземного походження іноді дуже
влучно описують явища і стан та стають незамінними особливо в технологічній галузі.
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Сучасні умови господарювання ставлять перед підприємствами нові задачі, але щоб їх
вирішити необхідно не тільки володіти новими знаннями, а й вміти застосувати їх на практиці. Тому
питання управління інноваційними проектами досить актуальне, тим більше що інноваційна
діяльність, яка є основою таких проектів, є дуже складною, поєднує в собі різноманітні наукові,
технічні та економічні проблеми.
А тому, насамперед, перед керівництвом підприємства, яке наважиться на впровадження
інноваційного проекту, буде стояти задача стосовно визначення виду інновацій та розміру очікуваних
прибутків. Для цього слід враховувати різні обставини: вподобання споживачів і рівень їх доходів,
ресурсні можливості і конкурентні позиції фірми тощо. Приймаючи рішення про нововведення,
особливо якщо мова йде про продуктову інновацію, необхідно враховувати інтереси як самого
виробника, так і споживача. Слід ретельно вивчити споживчий ринок, тенденції змін, конкурентне
середовище і, звичайно, власні можливості і потенціал. Слід зазначити, що найзрозумілішими для
виробничих підприємств є два види інновацій – продуктова та технологічна.
На початку інноваційного проекту завжди знаходиться ідея. Стадії науково-дослідних й
експериментально-конструкторських робіт для перетворення ідеї на продукт, розроблення технології
його виробництва в різних випадках займають різні періоди часу. Все залежить від глибини змін і
технологічності самої інновації. Але незалежно від технологічності інновації, етап розробки проекту
є найскладнішим, з огляду на кількість рішень, що мають бути прийняті, і деталей, що мають бути
охоплені. Головне – чітко визначити мету, завдання, перелік та послідовність дій, необхідні ресурси,
обрати виконавців і сферу їх відповідальності. На цьому етапі може бути запропоновано декілька
інноваційних проектів, головними критеріями щодо вибору слугуватимуть мета та необхідні ресурси
для впровадження проекту.
Мету потрібно формулювати так, аби було зрозуміло, що саме зміниться внаслідок реалізації
проекту, коли і за яких умов. Передбачуваний результат має підлягати не лише якісному, а й
кількісному вимірюванню.
Наступний етап - виведення на ринок, коли відбувається налагодження технологічного
процесу, випуск невеликої партії та її ринкова апробація. Підприємству слід прорахувати стратегію
поводження на ринку і канали збуту, а також можливість реагувати на ринкові зміни. На цьому етапі
оцінюється потенціал інноваційного проекту і виноситься остаточне рішення про його
життєздатність.
Продуктова інновація може бути вдалою і тоді продукт надовго залишиться на ринку. На
прикладі молокопереробної галузі, можна визначити вдалі інноваційні продукти, такі як глазуровані
сирки, питні йогурти, деякі види сирів та інше, які посіли своє місце на полицях магазинів і стали
звичними для споживачів Наголосимо на тому, що, найбільший прибуток було отримано тими
підприємствами, які наважились найпершими запровадити такі продукти, задовольнивши інтерес
споживачів і викликавши хвилю зацікавленості. Добрими помічниками в цьому стає реклама, мода,
можливо деякі об‘єктивні обставини. Сьогодні можна побачити велику кількість подібних
інноваційних продуктів і спостерігати, наскільки підприємство-інноватор може реагувати на ринкові
зміни, щоб втримати свої позиції на ринку.
За умови вдалого просування товару-новинки розпочинається етап зростання обсягів
виробництва і продажу інноваційного продукту, який, зазвичай, приносить задоволення тієї мети, що
стояла перед інноваційним проектом на самому початку. На зміну йому приходить етап зрілості, коли
продукт перестає бути новинкою на ринку, підприємство може розраховувати на сталий прибуток.
Часто інновації застосовують у численних модифікаціях. Вдосконалення первинної ідеї,
поліпшення дизайну, розширення асортиментного ряду (наприклад різні смаки йогуртів) сприяють
продовженню життєвого циклу інновації, відновленню попиту на неї. Більшість підприємств
систематично оновлюють асортимент продукції та послуг, модернізують і створюють нові виробничі
інновації, а отже, постійно ініціюють інноваційні зміни.
Перед вітчизняними підприємствами стоїть багато перешкод на шляху інноваційного
розвитку, які пов‘язані з об‘єктивними обставинами сучасного стану економіки. Але є і можливості
для залучення капіталу, передового досвіду, наукових установ до процесу створення і
розповсюдження інновацій.
В сучасних умовах підприємства, орієнтовані на використання інноваційної діяльності, краще
пристосовуються до умов ринку і мають певний потенціал. Це може стати базисом для поліпшення
економічної ситуації та сприяти хвилі нових пропозицій щодо ведення інноваційної діяльності.

406

УДК 339.944.009.12
Джур О.Є., к.т.н., доцент
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
КОСМІЧНИЙ ТУРИЗМ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
Космічний туризм – інноваційний напрямок розвитку послуг підприємств космічної галузі
виник як форма комерціалізації розробок та здобутків аерокосмічного сектору, що фінансується за
рахунок приватних коштів на польоти в космос або на навколоземну орбіту в розважальних або
науково-дослідних цілях. Фахівці рекомендують називати космічний туризм виконанням комерційної
космічної програми непрофесійним учасником космічного польоту, а термін «космічний турист»
необхідно замінити терміном "непрофесійний учасник космічного польоту". Досягнення літальним
апаратом стокілометрової висоти над рівнем моря є головним критерієм, за яким політ визначають як
космічний. На даним момент відомі лише 7 непрофесійний учасників космічного польоту, які
здійснили туристичну подорож у космос (див. табл. 1).
Таблиця 1
Космічні туристичні подорожі
№
Ім'я туристу та його
Період перебування
Космічні кораблі, що
Вартість
громадянство
у космосі
здійснювали доставку
подорожі
туристів
1

Денніс Тіто (США)

2

Марк Шаттлворт
(ЮАР, Великобританія)
Грегорі Олсен (США)

3
4
5

6
7

Ануше Ансарі (США,
Іран)
Чарльз Сімоні (США,
Угорщина)
Річард Герріот (США,
Великобританія)
Гі Лаліберте (Канада)

із 28 квітня 2001 по
6 травня 2001
Із 25 квітня 2002
по 5 травня 2002
Із 1 жовтня 2005
по 11 жовтня 2005
Із 18 вересня 2006
по 29 вересня 2006
Із 7 квітня 2007
по 21 квітня 2007
Із 26 березня 2009
по 8 квітня 2009
Із 12 жовтня 2008
по 24 жовтня 2008
Із 30 вересня 2009
по 11 жовтня 2009

Союз ТМ-32,
Союз ТМ-31
Союз ТМ-34,
Союз ТМ-33
Союз ТМА-7,
Союз ТМА-6
Союз ТМА-9,
Союз ТМА-8
Союз ТМА-10,
Союз ТМА-9
Союз ТМА-14,
Союз ТМА-13
Союз ТМА-13,
Союз ТМА-12
Союз ТМА-16,
Союз ТМА-15

20 млн.дол
20 млн.дол
20 млн.дол
20 млн.дол
35 млн.дол
35 млн.дол
30 млн.дол
35 млн.дол

Дані табл. 1 свідчать про значну вартість космічної туристичної путівки і безумовно ставлять
питання про попит та пропозицію даної послуги, її майбутнє. Потребує всебічного аналізу стратегія
просунення даної послуги на світовому ринку, врегулювання інтересів продавців та покупців.
Ідея космічного туризм вперше була виражена в працях Баррона Хілтона і Крафта Еріка у
1967 р., але на практиці знайшла своє застосування наприкінці ХХ століття. Поштовхом для цього
була доповідь на тему «Ймовірні економічні наслідки розвитку космічного туризму («Potential
Economic Implications of the Development of Space Tourism») на Міжнародному конгресі по
астронавтиці в 1986 р, яка зацікавила наукові та ділові колах світової спільноти.
В даний момент NASA розглядає космічний туризм і надання послуг космодрому стороннім
організаціям як напрямок підвищення рентабельності своєї діяльності. Льотчик-космонавт Олександр
Лавейкін вважає, що у космонавтики в Росії великі проблеми, а космічний туризм - єдина можливість
підтримувати цю галузь в життєздатному стані.
З метою космічного туризму сьогодні використовують тільки Міжнародну космічну станцію
(МКС). Польоти здійснюються за допомогою російських космічних кораблів «Союз» на російський
сегмент МКС.
Виділяють орбітальний та суборбітальний космічний туризм. Орбітальний космічний туризм
залишається рідкісним явищем, виражений у вигляді одиничних польотів. Суборбітальний туризм,
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або «стрибки» на межу атмосфери і космосу має всі підстави стати масовим. Суборбітальний політ
відрізняється нетривалістю, буде проходити по еліптичній траєкторії, без виходу на орбіту штучного
супутника Землі, туристи зможуть побачити космічний простір, Місяць і Сонце, округлості Землі і
відчути невагомість. Серед переваг виділяють більш низьку вартість квитка в порівнянні з польотом
на МКС і відсутність великих перевантажень. Кораблі будуть злітати і приземлятися як звичайні
літаки, що дає свободу у виборі майданчиків і не обмежується Байконуром.
Сьогодні кілька компаній очікують замовлення багатих людей, які хочуть подорожувати до
космосу у якості туристів, на будь-які з суборбітальних польотів або поїздки навколо Місяця. До цих
компаній відносять Virgin Galactic, яка планує літати на більших і доопрацьованих версіях першої
SpaceShipOne, відомої
просто як космічний корабель Virgin Galactic, із організованого
Південнозахідного регіонального космодрому і Space Adventures, яка сподівається послати пару
туристів у політ навколо Луни. Bigelow Aerospace планує розмістити модифіковану версію TransHab,
спроектованого НАСА надувного середовища для проживання на орбіті.
У 2016 р. компанія Virgin Galactic, що належить британському мільярдерові Річарду
Бренсону, отримала ліцензію на комерційні поїздки в космос. Згідно з документом, виданим
Федеральним управлінням цивільної авіації США, польоти будуть проходити на кораблі Unity. який
здатний доставити на навколоземну орбіту за один політ двох пілотів і до шести космічних туристів.
У космосі вони пробудуть в невагомості до трьох хвилин. Unity був створений на основі
суборбітального корабля SpaceshipTwo.
Для дослідження попиту консалтингова група Futron Corporation із Меріленда отримала від
НАСА контракт вартістю 1,8 млн. дол. для проведення маркетингових досліджень потенціалу
комерційних космічних подорожей і туризму. Futron ввів у дію опитувальник Zogby International,
щоб дізнатися, чи бажають багаті американці відправитися у космос. У січні 2002 р. Зогбі
зателефонував 450 багатим американцям з річним доходом понад 250000 дол. або чия чиста вартість
активів більш ніж на 1 млн. дол. Сім відсотків респонденті повідомили, що вони будуть платити 20
млн. дол. за два тижні орбітального польоту і 19 % респондентів сказали, що вони будуть платити
100000 дол. за 15-хвилинний суборбітальний політ на висоту 50 миль. Для 16 % респондентів було б
цікаво, якщо ціна двотижневого польоту впаде до 5 млн.
Серед інших перспективних напрямків реалізації космічного туризму виділяють наступні
заходи:
РКК «Енергія» веде розробку нового засобу космічного туризму - орбітальної Комерційної
космічної станції (CSS);
у 2005 р. Роскосмос і Space Adventures підписали меморандум про наміри щодо підбору
інвесторів і космонавтів-непрофесіоналів по реалізації комерційного проекту по обльоту Місяця,
запропонованого РКК «Енергія»; польоти планується здійснювати на допрацьованому кораблі
«Союз»;
багато конкуруючих приватних компаній, на чолі з найбільш досвідченими Virgin Galactic и
Space Adventures, розробляють і замовляють технічні засоби для пілотованих суборбітальних
польотів;
очікується швидкий початок польотів на туристичному апараті LYNX компанії XCOR, який,
однак, буде підніматися тільки до 60 км, не досягаючи межі космосу (100 км), проект суборбітальних
польотів до планує здійснити ЕАДС; розробляються й інші закордонні суборбітальні проекти, в тому
числі аэростатно-ракетні типу ARCASPACE і ракетні типу Copenhagen Suborbitals;
британська компанія "Екскалібур" Алмаз провела презентацію з Британським Королівським
товариством аеронавтики і оголосила, що планує почати туристичні космічні польоти з обльотом
навколо Місяця;
у квітні 2016 р., засновник компанії SpaceVR, Холмс Райан, заявив, що на початку 2017 р.,
його компанія планує запустити на навколоземну орбіту камеру Overview 1, за допомогою якої
можна буде спостерігати за землею використовуючи шоломи віртуальної реальності; даний вид
спостереження отримав назву «віртуальний космічний туризм».
Отже, успішна реалізація бізнесу підприємств, що зайняті космічним туризмом повинна бути
зосереджена на створенні сучасної космічної техніки та вимог, що визначаються параметрами попиту
та враховувати наступні питання: врегулювання правових аспектів ринку надання туристичних
послуг, забезпечення безпеки пасажирів і навколишнього середовища, здешевлення та підвищення
регулярності рейсів, професійне кадрове забезпечення та ефективна міжнародна регламентація
суборбітальних польотів. Рентабельними будуть космічні кораблі, що мають характеристики подібні
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до сучасних авіалайнерів (низькі витрати запуску, велику кількість місць та високі стандарти
безпеки).
УДК 332.1
Загирбекова П.З.
Филиал ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», г. Дербент
Научный руководитель: Абдулсамедов Т.А., к.э.н. доцент
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Инновационная политика государства является одной из наиболее значимых элементов
единой государственной социально-экономической политики. Для современного этапа развития
экономических, социальных и политических отношений в России существенное значение имеет
выявление целей и инновационной стратегии государства и бизнеса по инновационному развитию.
Инновационная политика предусматривает выработку эффективных механизмов использования
научных разработок и внедрения результатов фундаментальных и прикладных исследований в
производство, обеспечивающих развитие экономики и улучшение благосостояния ее граждан.
Раскрытие инновационного потенциала региона предполагает выявление и характеристику
совокупности различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные,
научно-технические и иных ресурсов, необходимых для осуществления инновационной
деятельности.
В решении задач выхода из кризиса, обеспечения динамически устойчивого развития
экономики, первостепенная роль принадлежит инновациям, инновационной деятельности, которые
способны обеспечить непрерывное обновление конкурентоспособной продукции, эффективное
проникновение на мировые рынки товаров и услуг.
История человечества в целом представляет непрерывную цепь инноваций, каждая из
которых с учетом степени радикальности представляла определенный шаг в развитии. В
современных условиях инновационные процессы являются результатом инновационной
деятельности, имеющей самостоятельный институциональный статус. Инновационная деятельность
нуждается в специфическом виде управления, объектом которого является инновационный процесс.
Инновационная деятельность предполагает целый комплекс мероприятий, в том числе
организационных и финансовых, которые в своей совокупности приводят к инновациям.
Инновация – это объективно необходимая составляющая развития любой экономической
системы, это результат внедрения нового знания, инновационной идеи в производственную и
организационную сферу жизни людей. Инновации являются важнейшим элементом экономического
роста. Конкурентоспособность национальных систем во многом определяется наличием
необходимого множества институтов и политик, которые способны обеспечивать результативность
инновационных процессов и их использование для повышения будущего благосостояния.
Осуществить стратегическую глобальную безопасность и независимость экономики региона,
высокий уровень благосостояния и качества жизни, на основе снизившегося за время рыночного
реформирования экономики промышленного, инновационного и научно-технического потенциала
наукоемких производств невозможна. Без высокотехнологичной промышленности инновации не
станут реальным товаром. Эти проблемы могут быть решены только на основе ускоренной
комплексной инновационной модернизации всех наукоемких отраслей. Всеобщее понимание
значимости инновационного развития производства в качестве основы социально-экономической
стратегии актуализирует проблемы определения направлений, форм и механизмов наращивания
наукоемких отраслей.
Происходящие события, связанные с экономическим кризисом, показали неэффективность
некоторых механизмов регионального управления. Учитывая современные глобальные вызовы, в
региональные планы экономического развития вносятся коррективы, соответствующие
складывающимся тенденциям в развитии экономики. Время потребовало критически
проанализировать роль государства в рыночной экономике, пересмотра приоритетов и направления
политического и экономического развития республики Дагестан.
Требования к темпам и интенсивности обновления сегодня существенно усилились, что
способствует превращению инноваций в значимый и ключевой фактор развития.
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Стимулирование инновационных процессов является одним из важных направлений
региональной инновационной политики. Немаловажную роль в этом играет изучение опыта
передовых регионов страны по развитию инновационной технологии и возможности их применения в
региональной экономике. Но простые заимствования результатов
не всегда оказывает
положительное влияние на экономику, иногда такой метод имеет негативные стороны. Поэтому
акцент должен быть сделан на внедрение инновационных технологий
применительно к
региональным особенностям и в первую очередь формирование наилучшего климата для научной
деятельности, заинтересованности ученых и специалистов конечных результатов своей деятельности.
Как известно, развитие научной связи невозможно без высококвалифицированных кадров. В связи с
этим, политика регионального уровня управления должна быть направлена на повышение
интеллектуального уровня всей науки и подготовку специалистов высшей квалификации.
Процесс экономического развития региона (РД), стабильность и предсказуемость в экономике
в значительной степени определяются характером проводимой региональной экономической
политики.
Рассматривая проблему формирования региональной инновационной экономики, нельзя не
отметить, что развитию инноваций в регионе препятствует дефицит финансовых ресурсов. В связи с
этим важен вопрос создания эффективного механизма регулирования экономики, ориентированного
на последовательное и эффективное развитие. Поэтому формирование национальных инновационных
систем является основным фактором долгосрочного роста региональной экономики. Национальная
инновационная система – это совокупность частных и государственных предприятий, ведущих
разработки и исследования, производство и реализацию высокотехнологической продукции, и
органов управления и источников финансирования.
Важной проблемой, требующей своего актуального решения в новых условиях
хозяйствования, является опережающее создание в регионе эффективного механизма
информационного обеспечения инновационной деятельности. Результативность этого механизма в
значительной мере зависит от качества непрерывного социально-экономического мониторинга в
регионе. Подобный мониторинг, должен охватить наблюдение, анализ, оценку и прогноз
экономической, социальной, экологической, научной и инновационной обстановки в регионе с целью
подготовки управленческих решений и рекомендаций, направленных на постоянное улучшение и
развитие инновационной деятельности.
Становление инновационной экономике в значительной мере зависит от создания
эффективного механизма управления практической реализации в регионе приоритетных
инновационных проектов. И здесь без государственной поддержки инновационных процессов не
обойтись. Необходимость финансовой поддержки науки и инновации, активизации инновационной
деятельности, настоятельно требуют от региональных органов управления выработать ответственную
политику по отношению к управлению и развитию инновационной деятельности в регионе,
активизировать взаимодействие по данной проблеме региональных органов управления с
федеральными. Главной формой такого взаимодействия, на наш взгляд, должны стать научнотехнические программы: государственные, финансируемые из федерального бюджета, когда
приоритетные народно-хозяйственные проблемы решаются на базе научно-инновационного
потенциала экономики страны и региональные – с долевым финансированием государства и региона.
Формирование региональной инновационной системы является задачей стратегической, поскольку во
много закладывает фундамент долгосрочной конкурентоспособности территории.
Под региональной инновационной системой (РИС) понимается комплекс активно
взаимодействующих учреждений и организаций различных форм собственности, находящихся на
территории региона и осуществляющих процессы создания и распространения новых технологий, а
также организационно-правовые условия его хозяйствования, определенные совокупным влиянием
государственной научно-технической политики, проводимой на федеральном уровне, и стратегией
социально-экономического развития региона. Региональная инновационная система должна обладать
достаточной устойчивостью, позволяющей ей нормально функционировать в условиях возможной
дестабилизации экономической ситуации. На данный момент регион (РД) не имеет развитой
инновационной системы, не имеет полноценной стратегии инновационного развития, и,
соответственно, не может эффективно развиваться.
Инновационная политика региона должна быть направлена на создание благоприятного
экономического климата для осуществления инновационных процессов на его территории. Однако в
настоящее время региональная инновационная политика является составной частью государственной
социально-экономической политики, определяя стратегию и механизмы поддержки территориальных
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– инновационных проектов. Кроме того, основными проблемами региональной инновационной
политики до сих пор являются такие, как проблемы повышения эффективности использования
научных разработок и внедрение результатов исследования в производство.
Для реализации инновационной политики на уровне региона должна совершенствоваться
система возвратного финансирования инновационных проектов и прикладных разработок,
выполняемых за счет средств регионального бюджета на конкурсной основе. В условиях
ограниченных возможностей бюджетного финансирования возрастает актуальность привлечения
средств из дополнительных источников (например, собственных средств предприятий, частных
инвестиций, средств внебюджетных фондов и т.д.).
Главными методами реализации региональной инновационной политики являются:
1)
формирование законодательных и институциональных условий для внедрения
инноваций;
2)
стимулирование инвесторов, вкладывающих средства в высокотехнологическое
производство, путем введения налоговых льгот, гарантий и кредитов;
3)
создание региональных инновационных центров, обеспечивающих координацию и
поддержку участников инновационной деятельности;
4)
формирование региональных банков данных по инновациям для предоставления этих
данных организациям малого и среднего бизнеса, занимающимся инновационной деятельностью;
5)
предоставление субъектам малого бизнеса высвобождающихся производственных
площадей и оборудования на льготных условиях;
6)
консолидация усилий региональных органов власти и частных инвесторов,
направленных на организацию взаимодействия с другими регионами страны.
Для успешной реализации региональной инновационной политики по формированию
инновационной экономики должен быть выполнен комплекс научных и организационно-технических
мероприятий:
разработка концепции развития инновационной деятельности и инфраструктуры в
регионе (определение стратегических целей и средств их достижения в рамках формирования
инновационной экономики);
формирование программы инновационного развития региона и включения ее
основных положений в программу социально-экономического развития региона;
принятие органами местного и регионального управления соответствующих
нормативных актов регионального значения, организационное и информационное обеспечение
данной программы.
Кардинальные изменения в экономической и политической системах Республики Дагестан
потребовали создания нового подхода к проблемам рыночного развития и формирования
региональной политики и ее экономической составляющей. Однако, региональная экономическая
политика в стране еще не нашла должной всесторонней разработки. Основной причиной этого
является, на наш взгляд, не столько незавершенность процесса формирования новой экономической
системы, сколько отсутствие научно-обоснованных методов и приемов формирования такой
политики на местах. Инновационные процессы происходят не только на национальном уровне, но и
на уровне регионов. При этом механизм формирования региональных инновационных систем во
многом обусловлены имеющимся научно-техническим потенциалом региона и его социальноэкономическим положением.
В условиях общеэкономического кризиса активизация инновационной деятельности в регионе
может быть обеспечена на основе разработки эффективной программы региональной инновационной
политики, основными задачами которой должны стать:
1.
выявление научно-технического, технологического и производственного потенциала
региона;
2.
разработки бизнес-планов, проведение маркетинговых исследований и экспертизы
программ и проектов;
3.
поддержка и развитие изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в
регионе;
4.
разработка новой концепции подготовки кадров в свете новых требований, в основу
которой должны быть положены такие принципы:
- становление, развитие и самореализация творческой личности;
- постоянная нацеленность на нововведение и нахождение путей и методов их практической
реализации;
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- создание системы непрерывного обучения и повышения квалификации кадров
интегрированной в систему производства инновационной продукции;
- ориентация на подготовку высококвалифицированных и высокоинтеллектуальных
специалистов – системных менеджеров инновационной деятельности;
- рассмотрение обучения и подготовки кадров как составной части производственного
процесса, сотрудничество ВУЗов региона с передовыми предприятиями, реализующими
инновационные проекты, их совместную деятельность в области разработки учебных программ,
издания учебников и монографий по инновационным технологиям.
В настоящее время в республике заметно усиливается формирование инновационной
инфраструктуры, которая включает
сеть специализированных технопарков. Правительством
республики принимаются экономические меры по стимулированию научно-исследовательских
разработок по всем отраслям развития экономики. Особым направлением в политике региональных
органов власти в отношении малого и среднего бизнеса является поддержка инновационного
бизнеса. Внедрение новых технологий на предприятиях малого и среднего бизнеса является одним из
эффективных методов, который положительно влияет на экономику региона в целом, в виде
дополнительных рабочих мест, качественной продукции и конкурентоспособности.
В целом, стратегия – инновационного развития Республики Дагестан ставит целью достичь
устойчивого развития региона путем диверсификации отраслей экономики, способствующий отходу
от сырьевой направленности, подготовка условий для перехода к индустриально-инновационному
развитию, содействующей процветанию экономики.
Таким образом, региональная инновационная политика должна быть направлена на
улучшение социально-экономических показателей региона за счет эффективного использования его
инновационного потенциала.
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ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД» ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ
У сучасному бізнесі поступово змінюються умови конкуренції. Якщо раніше
конкурентоспроможність організації визначалася переважно фінансовими показниками, то сьогодні
на перший план виходять інтелектуальний потенціал бізнесу та конкретні результати його
використання. З'являються нові підходи, які конкретизуються в інноваційних прийомах роботи з
нематеріальними активами. Зокрема, помітно зростає увага організацій до стратегії
клієнтоорієнтованості бізнесу.[2]
Актуальністю данного дослідження є вирішення проблеми формування ефективного
механізму управління конкуренстноспроможністю ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та
забезпечення спроможності займати активну позицію на конкурентному ринку в умовах поглиблення
інтеграційних процесів, а також трансформації економіки у результаті складної економічної ситуації
в Україні.
Метою дослідження є розробка засад конкурентноспроможності ПАТ «Крюківський
вагонобудівний завод» в умовах розвитку економіки України, інтеграції її в світовий економічний
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простір, виходячи з інтересів виробника, а також потреб і можливостей споживачів продукції ПАТ
«КВБЗ»
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є одним з машинобудівних підприємств, що
займає провідну позицію не лише в Україні, але й за її межами. Завод виготовляє як вантажне
вагонобудeвання, зокрема напіввагони, вагони-платформи, криті вагони, бункерні і спеціалізовані
вагони, так і пасажирське вагонобування, машинобудування, а також продукцію для метрополітенів.
Дослідивши діяльність підприємства, можна прослідкувати його неефективну роботу за
останні роки. Одним з основних факторів є неможливість клієнтоорієнтованості на російський ринок,
оскільки 80% виробленої продукції орієнтувалось на цей сегмент ринку. Іншими факторами є:
погіршення конфлікту на сході України, кризові економічні явища, такі як безробіття, девальвація
гривні, низький рівень ВВП, а також стан глобальних товарних та фінансових ринків та нестабільні
зовнішньоекономічні зв`язки.
На основі дослідження необхідно встановити, що конкурентоспроможність підприємства слід
розглядати з урахуванням чинників конкурентоспроможності продукції, потенціалу підприємства,
галузей, регіонів і країни в цілому (Рис.1).[1]

Рисунок 1 – Чинники формування конкурентоспроможності підприємства.
В умовах значного скорочення експортних поставок до країн Митного союзу і на російський
ринок, розширення виробництва вагонобудівної продукції ПАТ «КВБЗ» на внутрішній ринок
дозволило б стримати падіння виробництва продукції та наростити її обсяги у подальшому.
З цією метою необхідно розв`язати проблеми фінансування закупівлі продукції ПАТ
«Крюківський вагонобудівний завод» Укрзалізницею.
Сучасні потужності ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» дозволили б забезпечити
оновлення у повному обсязі рухомого складу Укрзалізниці, знос якого сягає сьогодні понад 90%.
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Підприємство спроможне щорічно виготовляти 8 тисяч інноваційних вантажних та 150 пасажирських
вагонів, 50 вантажних та 30 пасажирських електровозів, 15 приміських електро- та дизельпоїздів, а
також 2 міжрегіональних електропоїзди.
Основними цілями виробництва на 2017 рік мають стати:
освоєння нових інновацій в галузі високотехнологічної продукції;
відновлення позитивної динаміки виробництва продукції ПАТ
«КВБЗ»;
диверсифікація ринків збуту;
збільшення виробництва продукції галузі на внутрішній ринок;
модернізація та технологічне оновлення виробництва,зокрема
зниження енергоємності продукції машинобудівного підприємства, підвищення її
конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках, шляхом залучення ресурсо- та
енергозберігаючих технологій.
При зростанні конкуренції тільки високоякісний сервіс і лояльні клієнти дозволяють
підвищити конкурентоспроможність. Саме орієнтованість на клієнта і його лояльність є основою
успіху. Також важливу роль відіграють уміння передбачати майбутні зміни в потребах цільових
клієнтів та адекватна оцінка внутрішніх можливостей організації в процесі цих змін. Потрібно
розуміти, що рівень орієнтованості на клієнта в підсумку та розумна конкуруюча стратегія впливає на
ефективність діяльності виробництва. [3]
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Развитие предпринимательства в России демонстрирует его роль не только в экономических,
но и в социальных преобразованиях. Эта роль оценивается отечественными исследователями
неоднозначно. С одной стороны, с предпринимательством связываются ожидания экономического
роста, роста благосостояния, появления делового сословия, модернизирующего и укрепляющего
основы социально-экономической системы страны. С другой стороны, следует признать, что эти
ожидания оправдываются лишь частично. Более того, развитие предпринимательства и
формирование бизнес-сообщества в России сопровождается рядом негативных явлений,
характеризуемых как проявления противоправного поведения (социальной аномии).
Многие исследователи и специалисты отмечают, что главной причиной специфического
образа российского предпринимательства и его участия в управлении общественными отношениями
является институциональная среда становления и развития отечественного предпринимательства, в
особенности, малого предпринимательства.
Предпринимательство как социальный слой формируется из людей, занимающихся
соответствующей деятельностью, и в определенном смысле персонализирует предпринимательство
как субъект управления. Поэтому весьма существенно изучение институциональной среды
формирования и развития предпринимательского слоя (бизнес-слоя) в обществе. При этом внимание
должно быть направлено на доминирующие в данной среде нормы, оценки, интерпретации,
стереотипы, обуславливающие социальное поведение слоя предпринимателей и их взаимодействие с
внешней социальной средой.
Для российской экономики социально-экономическое значение субъектов малого
предпринимательства весьма весомо: они должны служить базой развития «среднего» класса,
который бы выступил гарантом стабильности в обществе. Средний класс должен стать опорой для
власти в решении экономических и социальных вопросов общества. Однако в действительности этого
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может не происходить, если отношения между предпринимателями и органами управления и
контроля изначально носят «полулегитимный» характер. В российской практике это выражается, в
частности, в том, что многие легальные бизнес-структуры, как в центре (мегаполисах), так и на
периферии (регионах), аффилированы с бюджетом, получают заказы, льготы, дотации, гранты,
преференции благодаря чиновникам, которые находятся в доле. Такие отношения означают только
одно: между предпринимателями и чиновниками соответствующих органов созданы «теневые»
соглашения по поводу, например, ресурсов, земельных участков, объектов недвижимости,
производственных площадей и т. д.
В России понимание смысла предпринимательства специфично. Дело в том, что российское
законодательство зафиксировало понимание коммерции и торговли как практических форм
выражения предпринимательства. Стоит индивиду зарегистрироваться в органах управления и встать
на учет в налоговой службе, как он автоматически вступает в ряды субъектов «малого
предпринимательства».
Меры, принимаемые сегодня для регулирования процесса развития бизнес-слоя, могут поразному отражаются на субъектах малого предпринимательства. Они сталкиваются с проблемами,
прежде всего, внутреннего, психологического характера (способность или неспособность ломать
личные стереотипы; склад личности конкретного индивида и др.). Так что, одних только
размышлений ученых и рекомендаций специалистов-практиков недостаточно для того, чтобы
направить развитие предпринимательства в цивилизованное русло. Они не могут гарантировать
положительного эффекта.
Многие характерные особенности развития предпринимательства в России, особенно малого,
напрямую связаны с проблемами и внешнего характера, мешающими развитию нормальных
рыночных отношений и частного предпринимательства в целом. Прежде всего, это неблагоприятное
состояние ресурсных рынков. Малое предпринимательство функционирует в условиях дефицита
основных ресурсов, предопределенного, в частности, следующими причинами:

труднодоступность информации о наличии и условиях предоставления ресурсов;

нарушение принципа открытого предоставления ресурсов на конкурсной основе;

усложнение процедуры доступа к ресурсам, которое влечет за собой существенные потери во
времени и средств;

нежелание органов исполнительной власти вовлекать недвижимость в хозяйственный оборот,
предоставление недвижимости и оборудования преимущественно на правах краткосрочной аренды.
Существенной
проблемой
для
развития
предпринимательства
выступают
и
административные барьеры, которые связаны со злоупотреблением представителей исполнительной
власти, с превышением ими своих полномочий при регулировании от имени государства
деятельности хозяйствующих субъектов. Речь идет о таких составляющих государственного
регулирования, как: регистрация, инспекции, лицензирование и сертификация.
Определенную связь с предыдущей проблемой имеет и действующая правовая среда,
деструктивное влияние на малое предпринимательство которой проявляется:

в нестабильности юридических норм;

в недостаточной проработке порядка землевладения и землепользования;

в отсутствии системы реальных мер защиты от произвола и некомпетентности чиновников;

в несовершенстве налогового законодательства, вынуждающее предпринимателей искать
способы уклонения от налогов, что, в конечном счете, идет во вред бюджету.
Политическая обстановка в России, весьма далекая от стабильности также не лучшим образом
влияет на малое предпринимательство, инвестиционную активность предпринимателей и не
допускает стратегического планирования на микроуровне. Нет сомнения в том, что именно
политическая нестабильность является главным препятствием для притока иностранного капитала в
российскую экономику, в том числе в сферу малого предпринимательства. Можно утверждать, что
многие проблемы развития малого предпринимательства порождены именно недостатками
государственной экономической политики, определяющей основные параметры макроэкономической
среды.
Полагаем, процессы формирования и развития малого предпринимательства как системы
должны осуществляться в рамках стратегической политики государства. Субъектам малого бизнеса
надо обеспечивать поддержку, но определяя при этом приоритетные бизнес – направления.
Инертность в действиях политической власти пагубно влияет на экономическую практику. Она
приводит, во-первых, к слепому копированию региональными субъектами бизнеса всего того, что в
центре считается модным и дает быстрый доход, во – вторых, к исчезновению доминанты
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экономической системы, т.е. наиболее важного бизнес-направления для региона. Кроме того,
необходима консолидация усилий государства и бизнеса, а не «взаимопроникновение» их, когда
чиновники «в доле», а бизнесмены «во власти».
Даже беглое изучение опыта зарубежного менеджмента приводит к весьма важному выводу:
существует четкое соблюдение условий концессионных соглашений, заключаемых между частным
бизнесом и муниципальными органами управления. Это означает, что за рубежом очень эффективно
распределены полномочия. То, что может решать администрация, решает она. То, что может решать
сообщество, предприятия, ВУЗы, НИИ, или общественные организации, решают они самостоятельно,
в пределах своей компетенции.
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
Сучасні світові тенденції інноваційного розвитку засвідчують високі темпи науковотехнічних змін та безповоротність зміщення акцентів на ефективне використання всіх видів ресурсів.
Невипадково становлення інноваційної економіки пов‘язується з розвитком науково-технічного
потенціалу країни, який включає чотири складові: кадрову, матеріально-технічну, інформаційнометодичну та організаційну [1], серед яких важливе місце належить людині, її інтелектуальнотворчому потенціалу. Тобто особлива увага у забезпеченні інноваційного процесу належить кадровій
складовій, ефективність якої проявляється на мікрорівні, де відбувається безпосереднє поєднання
певних колективних інтересів і створюються інновації.
Світовий досвід доводить, що підвищення ефективності діяльності підприємства та доходів
власників бізнесу й менеджменту залежить від розширення його ринкових можливостей за
допомогою впровадження інновацій. Тому невід‘ємною рисою більшості успішних підприємств є
система стимулів інноваційної діяльності, яка включає поточне стимулювання кожного працівника,
стимулювання за результатами колективної роботи, заохочення розвитку творчих здібностей
персоналу та генерування креативних ідей, що є передумовою створення інновацій.
У світовий практиці поширеним є системний характер розвитку інноваційної активності
персоналу, який ґрунтується на інтеграції освіти та бізнесу. У цій взаємодії визначальна роль
належить освітнім закладам, які своїми дослідженнями попереджують бізнес про можливі проблеми
та головне, заздалегідь готують кадри, здатні ці проблеми вирішити [2]. Тобто формування цілісної
інституційної основи, що поєднує ресурси для вирішення однакових проблем додатково стимулює
підвищення інноваційної активності.
Інноваційний розвиток економіки забезпечується безумовно за визначальної ролі держави, яка
має не лише сформувати сприятливе середовище для продукування інновацій та подальшої їх
комерціалізації, а й постійно стимулювати всіх суб‘єктів ринку до відповідної активності та
взаємодії. Однак, велике значення у створенні та комерціалізації інновацій безпосередньо належить
підприємству, її менеджменту. В сучасних умовах, від рівня розуміння керівництвом підприємства
життєвої необхідності інновацій для продовження власного функціонування на ринку залежить
прибутковість та подальший розвиток. Тобто коли інновація стає невід‘ємною частиною бізнесментальності підприємства – йому забезпечений успіх та процвітання [3, с. 13]. Важливо
максимально залучити на підприємстві персонал в управління знаннями та інноваційну діяльність,
створити сприятливе середовище для підвищення інноваційної активності, формувати інноваційну
корпоративну культуру тощо.
Інноваційний персонал, до якого відносять винахідників, раціоналізаторів, науковців,
інженерів, підприємців та інших працівників, володіє такими рисами: висока професійна
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компетентність, самостійність, ініціативність, підприємливість, активність, творчість, новаторство,
оригінальність у праці, спроможність довести інноваційну ідею до впровадження, наполегливість,
здатність до виконання трудових функцій на рівні міжнародних стандартів, високі адаптаційні
можливості, високий рівень культури [4, с. 118]. Саме такий персонал, який має творчу складову та
може відмовитись від стереотипів і обмежень, здатний до генерації інноваційних ідей та їх реалізації,
виступає основою конкурентоспроможності та інноваційного розвитку підприємства.
Вміння керівництва підприємства сприяти розкриттю творчих здібностей працівників,
зокрема шляхом ефективної мотивації їхньої діяльності, є необхідною умовою кожного сучасного
підприємства. Тобто для підвищення інноваційної активності персоналу важливо під дією
зовнішнього впливу сформувати мотиваційне ядро, яке здатне спонукати працівника до
саморозвитку, самовдосконалення, активних дій щодо розробки інновацій.
Успіх інноваційного процесу залежить від того, наскільки безпосередні його учасники
зацікавлені у швидкому впровадженні результатів науково-технічної діяльності у виробництво. З
огляду на це, важливо використовувати механізми стимулювання (визначає тактику вирішення
проблем інноваційності та є методом досягнення мети підприємства) і мотивації (довготривалий
вплив на персонал з метою зміни заданих параметрів системи ціннісної орієнтації – формування
зацікавленості працювати в напрямку створення інновацій, тобто визначає мету досягнення кінцевого
результату). Стимулювання інноваційної активності повинно постійно спиратися не лише на
матеріальні, а й на соціально-психологічні форми стимулювання, орієнтовані на задоволення потреб
вищого рівня [5, с. 532]. Серед основних методів стимулювання інноваційної діяльності працівників
можна виділити такі: організаційні й адміністративно-примусові методи та методи економічного й
морального стимулювання. Принципово важливо використовувати всі групи методів стимулювання
інноваційної активності в комплексі, з врахуванням необхідної пріоритетності для конкретного
підприємства.
Мотивація персоналу до інноваційної діяльності на підприємстві має свої особливості, що
доводить необхідність розроблення методичних основ для створення відповідного механізму
мотивації як інструменту активізації інноваційної поведінки його працівників [6, с. 210]. На думку Б.
Твісса, активізація творчої праці є результатом взаємодії різноманітних чинників [7, c. 119], серед
яких: середовище, де заохочується творчість, наявність творчих однодумців, система кадрового
відбору, наявність стимулів – від матеріальних до морально-психологічних. Комплекс зазначених
пріоритетів дозволить створити привабливе для висококваліфікованих фахівців підприємство, яке
шляхом заохочення творчості дозволить залучити й утримувати цінний персонал з високою
інноваційною активністю, успішно конкурувати з ним на ринку.
Отже, з метою підвищення інноваційної активності персоналу необхідно забезпечити
побудову дієвої системи управлінського впливу на персонал на основі: розвитку організаційної
культури; неформального спілкування з колективом; аналізу потреб персоналу; безперервної
підготовки та кар‘єрного зростання; застосування прогресивних форм мотивації інноваційної
поведінки; розвитку лідерського потенціалу керівників; створення інноваційного клімату;
впровадження інноваційності в корпоративну культуру; забезпечення обміну ідеями між новаторами;
створення спеціалізованого відділу та можливості представлення в ньому інноваційних пропозицій;
проведення конкурсів інновацій тощо.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Кластеры, как правило, формируются там, где осуществляется или ожидается «прорывное»
продвижение в области техники и технологии производства и последующего выхода на новые
«рыночные ниши». На сегодняшний день в экономически развитых странах кластерная модель
развития используется как серьѐзный инструмент обеспечения конкурентоспособности
национальных экономик, доказавший свою практическую эффективность.
Современная эпоха характеризуется необратимыми трансформационными процессами
экономики.
Во-первых, это падение цен на углеводороды, которое будет стимулировать ослабление
экономик нефте- и газозависимых регионов.
Во-вторых, добавленная стоимость теперь сосредоточена в инновациях, разработках и
проектировании, а не в процессах материализации и тиражирования продуктов, т.е. классическом
производстве.
В-третьих, для достижения успеха изначально необходимо ориентироваться на глобальные
высококонкурентные рынки, причем не только на продуктовые, но и на рынки труда, знаний и
технологий.
В Республике Беларусь в качестве субъектов инновационной инфраструктуры на конец 2016
года было зарегистрировано 14 юридических лиц, в том числе 12 технопарков и 2 центра трансфера
технологий [1].
Однако создание инновационного кластера не является простым и одноэтапным проектом.
Прежде чем создавать кластер, необходимо тщательно изучить ряд показателей, к которым можно
отнести долю инновационно-активных предприятий, долю инновационной продукции в
промышленной продукции, долю малых инновационных предприятий в общем количестве малых
предприятий, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР).
Доля инновационно-активных предприятий
в общем количестве предприятий
промышленности выросла за период с 2008 по 2015 гг. на 73,3 %, или в 1,7 раза, за период с 2011 по
2015 гг. увеличение составило 19,1 %, или в 1,2 раза.
За период 2008-2015 гг. доля инновационной продукции в промышленной продукции выросла
в 1,4 раза, или на 40,8 %, за 2011 по 2015 гг. показатель увеличился в 1,2 раза, или на 16,3 %.
Доля малых инновационных предприятий в общем количестве малых предприятий за период
с 2008 по 2011 гг. увеличилась в 16,7 раз, или на 1567 %, а за период с 2011 по 2015 гг. получаем
увеличение показателя в 13,3 раз, или на 1233 %.
За период 2008-2015 гг. расходы организаций на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы выросли в 2,6 раза, или на 154,2 %, за период с 2011 по 2015 гг. получаем
увеличение показателя в 3,6 раза, или на 257 % [2].
Изучив зарубежный опыт развития инноваций, отметим, что лидерами по расходам на
НИОКР являются Корея и Израиль с показателем выше 4 %. Также среди мировых лидеров
находятся Япония, Финляндия, Швеция, Дания, Германия, США и Китай. Беларусь же имеет
показатель 0,52 %. Скромный уровень может быть обусловлен состоянием внешней среды Беларуси,
которая характеризуется незрелостью отношений сетевого сотрудничества и государственночастного партнѐрства [3].
Однако, по большинству проанализированных показателей наблюдается положительная
тенденция, что свидетельствует о создании необходимых условий для развития науки и
инновационной деятельности в Республике Беларусь.
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Высокий потенциал инновационного развития также подтверждает положение нашей страны
в международных рейтингах. Так, по индексу знаний республика в последние годы поднялась с 52-го
на 45-е место, а по количеству заявок на изобретения в расчете на 1 млрд. долларов США ВВП
Беларусь занимает 6-е место в мире.
В настоящее время на территории Республики Беларусь функционируют ИТ-кластер «Парк
высоких технологий», туристические кластеры, светотехнический кластер, фармацевтический
кластер «Союз медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организаций». Особенно
успешным является опыт реализации кластерной модели развития в ИТ-индустрии.
Также к положительным закономерностям кластерообразования в Республике Беларусь
можно отнести следующие:
1. Удачный выбор продуктовой специализации создаваемого кластера, основанный на
понимании перспектив развития мировых рынков, местных преимуществ и условий.
2. Эффективная долгосрочная стратегия развития инновационного кластера.
3. Правильное позиционирование, эффективная PR-поддержка, сильный бренд
инновационного кластерах.
4. Создание привлекательного и сбалансированного режима особого экономического
благоприятствования для резидентов кластерах.
5. Устойчивая бизнес-модель управляющей компании кластера, способная обеспечить
финансовую самодостаточность и генерировать прибыль.
Важно отметить, что кластеризация приводит к высоким экономическим результатам не во
всех отраслях. К примеру, возможности кластеризации пищевых, швейных, химических, целлюлознобумажных и ряда других производств ограничены кооперацией во вспомогательных,
обслуживающих и непроизводственных сферах деятельности предприятий.
Анализируя экономические перспективы Беларуси,
важно отметить, что Беларусь
располагает высоким научно-техническим потенциалом и относительно высокой культурой
производства. На сегодняшний день в Беларуси низкая стоимость интеллектуального и физического
труда. Также благодаря развитой автомобильной и железнодорожной инфраструктуре, наличию
международных аэропортов и близости к морским портам (Клайпеда, Рига) Беларусь имеет отличные
логистические возможности для экспорта произведенных товаров во все страны мира.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДВИЖЕНИИ
Термин «инновация» обозначает, во-первых, то, что является новым («новшество»), вовторых, процесс внедрения и утверждения нового («нововведение»). В данном случае мы будем
использовать этот термин во втором его значении.
Эволюция инновационной теории маркетинга связана, прежде всего, с появлением новых
видов маркетинга, формирующих нестандартные (нетрадиционные) подходы к деятельности
компаний на рынке. К ним можно отнести: нейромаркетинг, когнитивный и сенсорный маркетинг,
Интернет-маркетинг, мобильный, вирусный и партизанский маркетинг, buzz- и блог- маркетинг и
другие (маркетинг взаимоотношений, event-маркетинг - событийный маркетинг). Рассмотрим более
подробно некоторые виды инновационного маркетинга.
Наиболее ярким видом такого рода маркетинга стала появившаяся в конце 1990-х годов
концепция нейромаркетинга.
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Общие методы и специальная технология были разработаны в Гарвардском университете.
Запатентованный способ получил название ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Technique) – метод
извлечения метафор Залтмена. Маркетинговая технология ZMET популярна у заказчиков, ее
используют многие крупные ТНК, в том числе Coca-Cola, Procter&Gamble, General Motors, Eastman
Kodak, General Mills, Nestle.
Нейромаркетинг делает упор на манипулирование подсознанием потребителя. Этот метод
предоставляет специалистам новые механизмы выстраивания максимально эффективной политики
продвижения, в частности рекламной кампании, с учетом психологических (и даже физиологических)
особенностей потребителей.
Еще одним новым направлением можно считать сенсорный (чувственный) маркетинг (от
англ. слова sense – чувство), или маркетинг ощущений. В соответствии с теорией сенсорного
маркетинга товары (бренды) должны пахнуть, звучать, иметь собственный уникальный вкус и давать
тактильные ощущения.
Сенсорный маркетинг связан с воздействием на пять органов чувств человека: зрение, слух,
обоняние, вкусовое восприятие и осязание.
Разновидностью чувственного маркетинга является аромамаркетинг, который использует
обоняние для привлечения внимания. Аромамаркетинг – ароматизация воздуха для стимулирования
продаж и благоприятного влияния на покупателя. Запах получил статус полновесного
маркетингового инструмента благодаря Мартину Линдстрому, который проповедовал теорию
чувственного маркетинга. В то же время пионером исследования запахов в современной психологии
стал американский психиатр А. Хирш. Он установил, что определенные запахи вызывают
конкретные действия и влияют на поведение человека.
Маркетинговые исследования показывают, что наличие приятных ароматов вынуждает
покупателей проводить в магазинах на 15—20% времени дольше, чем обычно, что положительно
сказывается на уровне продаж. Приятный аромат побуждает к импульсивным покупкам.
Аромамаркетинг позволяет выделиться среди конкурентов, подчеркнуть стиль, имидж и статус
компании. Например, в магазинах одежды «Hugo Boss», пахнет цветами, чаще всего – лилиями. В
магазинах, торгующих изделиями из кожи и кожзаменителя, часто распыляют ароматизатор с
запахом натуральной кожи. Считается, что это улучшает представление о качестве товара. Так, в
российской обувной сети «Эконика» посчитали, что потребительский ажиотаж разжигается запахом
распускающихся почек.
Такие новые виды маркетинга, как мобильный, вирусный, партизанский (провокационный)
или buzz-маркетинг и блог-маркетинг, связаны, прежде всего, с реализацией концепции Интернетмаркетинга.
Мобильный маркетинг – это использование приемов Интернет-маркетинга с помощью
мобильного телефона.
Мобильный маркетинг предполагает использование мобильной рекламы с помощью
Интернета. К настоящему моменту преимущества мобильной рекламы стали очевидны.
Во-первых, показатель отклика на рекламную площадку в мобильном Интернете в 5—10 раз
выше, чем в проводном Интернете, и достигает 5—7%, а при использовании дополнительной
механики (различных акций, предложений бесплатного контента и т.п.) может достигать 12—15%.
Во-вторых, чрезвычайно высок показатель запоминаемости рекламной информации – он достигает
60%. В-третьих, коэффициент доходности этого канала рекламы выше, чем в случаях с
традиционными площадками, а расходы на размещение значительно ниже. Таким образом,
мобильная реклама пока будет оставаться одной из наиболее дешевых, а поэтому наиболее
востребованных.
SMS-реклама является наиболее распространенным способом визуальной коммуникации с
помощью мобильного телефона. На данный момент SMS – самый массовый вид мобильной рекламы,
поскольку услугой SMS пользуются все категории абонентов. MMS-реклама является визуальным
медиа (баннеры, мини-ролики), которое может использоваться во всех видах рекламных кампаний.
Как визуальное сообщение оно лучше воспринимается абонентом, вызывает меньшее уклонение и
обладает большей запоминаемостью. SMS/MMS-реклама обеспечивает персонализированную
доставку информации и имеет минимальный процент уклонения – абонент, как правило, обязательно
прочитывает рекламное сообщение.
Термин вирусный маркетинг появился в США в 1996 г. Первым это словосочетание в конце
1996 г. употребил Джеффри Рэйпорт в своей статье «The Virus of marketing».
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Вирусный маркетинг использует привычку людей делиться информацией с окружающими.
Суть вирусного маркетинга в том, что пользователи транслируют сообщение, содержащее нужную
информацию, добровольно – за счет того, что она им интересна. Продвижение при помощи
вирусного контента может принимать самые различные формы – видео, фото, флеш-игры, даже
просто текст (например, анекдоты).
Вирусный маркетинг предполагает ситуацию, когда человек не ищет товар специально, а
ввязывается в какую-то игру или конкурс и посредством этого общается с брендом.
Популярность вирусного маркетинга в последнее время заметно растет, так как быстрые
интернет-каналы позволяют пользователям легко обмениваться видеоклипами, фотографиями и
музыкальными файлами. Способствует распространению вирусного маркетинга и растущая
популярность всевозможных онлайновых сообществ, блог-хостингов и социальных сетей
(livejournal.com, myspace.com, facebook.com, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, moikrug.ru, liveinternet.ru,
instagram и пр.).
Buzz-маркетинг, или маркетинг шумом (маркетинг виртуальных персонажей, партизанский
маркетинг) – донесение информации посредством искусственно созданных и распространенных
слухов. Чтобы превратить слухи в реальный инструмент партизанского маркетинга, нужно создать
большое сообщество заинтересованных потребителей (например, нанять агентов) и стимулировать их
эти слухи распространять.
Часто инновационные маркетинговые технологии вирусного характера называют
партизанским (провокационным) маркетингом. Он использует все виды коммерческих
информационных технологий (форумы, чаты и блоги), сообщество настоящих партизан - моберов,
давших начало новому рекламному предложению: провокационные игры, собирающие в реальной
городской среде толпу зрителей (от англ. flash-mob — «мгновенная толпа»), а также внедрение в
жизнь игровых сценариев для бренда — «лайф плейсмент» (life placement).
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ФЛУКТУАЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Початок нового двадцять першого століття ознаменувався проявом значної кількості екологоекономічних флуктуацій, зокрема багато країн в усьому світі, тією чи іншою мірою потерпали від
наслідків різного роду нестабільності. Кризи банківського сектору економіки стали настільки
поширеним явищем, що практично кожна країна відчула їх негативний вплив. Окремі економічні
системи зазнали руйнівного ефекту від крупномасштабних екологічних лих, воєнних конфліктів,
соціальних потрясінь. Нестабільність та різного роду флуктуації є особливо серйозною проблемою
для економічного розвитку країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою, проте
розвинені країни також зазнають значних збитків [1]. З огляду на зростання нестабільності у
глобальному масштабі зовсім не дивно, що уряди і центральні банки почали дедалі більше приділяти
уваги згладженню головних причин, що призводять до нестабільності, а також розробленню
механізмів, що дозволяють запобігти виникненню цього явища. Дослідження суті причин, що
провокують різного роду флуктуацій та дослідження проблем розвитку національної економіки в
умовах посилення глобальної економічної та екологічної нестабільності є важливою науковою
проблемою
В дослідженні процесів флуктуацій економічних показників використовуються лінійні та
нелінійні методи дослідження. Перевагою лінійних методів є їх репрезентативність та адекватність
при описі економічних процесів, крім того існує всього один лінійний метод в порівнянні із значною
кількістю нелінійних методів, переваги та недоліки кожного із яких є предметом для окремих
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дискусій. Серед нелінійних методів дослідження природи флуктуацій найбільш поширеними є два
непараметричних економетричних підходи: функція автокореляції та спектральна функція розподілу.
Статистичні дані циклічних економічних показників часто мають явно виражену тенденцію і
для виявлення циклічної компоненти в їх структурі необхідно застосувати певні математичні
процедури. Так, процедура диференціювання першого порядку застосована до економічного часового
ряду генерує економічні флуктуації з частими критичними точками та низькими значеннями
середньоквадратичного відхилення. Виділені таким чином флуктуації показують досить гладенькі та
регулярні флуктуації циклічної компоненти навколо явно вираженого тренду. В економічних
дослідженнях також використовується методи виділення економічних флуктуацій на основі різного
роду фільтрів економічної динаміки, які дозволяють виділити трендову складову та флуктуації. Серед
найбільш поширених фільтрів, що дістали значного поширення в економічних дослідженнях варто
виділити фільтри Годріка-Прескота та Бакстера-Кінга.
Для виділення флуктуацій із рядів часової динаміки валового внутрішнього продукту на душу
населення та викидів оксиду сірки в атмосферне повітря в даному дослідженні використано фільтр
Годріка-Прескота ( рис. 1.)
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Рис. 1. Еколого-економічні флуктуації виділені на основі фільтра Годріка-Прескота. (побудовано
автором на основі статистичних даних [2-3])
З рис. 1. видно, що амплітуда флуктуацій викидів оксиду сірки в атмосферне повітря значно
переважає амплітуду флуктуацій ВВП на душу населення. Екологічні флуктуації носять
проциклічний характер та мають більш явно виражену волатильність по відношенню до економічних
флуктуацій. Сам показник волатильності використовується для характеристики ступеня варіації,
розкиду змінної і є загальною ознакою стохастичних економічних процесів. Економічний розвиток
галузей економіки пов‘язаних із викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря залежить від
зовнішньої та внутрішньої кон‘юктури ринку, зокрема загальне економічне пожвавлення
сприймається як позитивний сигнал екологічно не дружніх галузей і стає причиною більш
інтенсивних флуктуацій викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.
1. Кубатко О.В. Безпека національної економіки в умовах посилення глобальної нестабільності та
кліматичних змін / Л.Г. Мельник, О. В. Кубатко, І.С. Гончаренко// Механізм регулювання економіки.
– 2013. – № 1. – С. 17–26.
2. The European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP). http://www.emep.int/
3. Economic Research Division. Federal Reserve Economic Data https://fred.stlouisfed.org
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСТАФФИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
На современном этапе развития рынка все больше ужесточается конкуренция. Компании
стремятся снизить издержки самых затратных статей организации – оплата труда персонала и
налоговых отчислений. В ряде случаев субъекты хозяйствования могут быть заинтересованы в
снижении издержек, связанных с наймом персонала (осуществление расчета, начисление и выплата
им заработной платы и компенсаций, уплата соответствующих налогов, ведение личных дел,
трудовых книжек, предоставление отпусков, больничных и т.п.). Для этого организации могут
прибегнуть к способам, не закрепленным в законодательстве, но начинающим находить применение
на практике.
В современный отечественный бизнес прочно входит такой вид услуг как аутстаффинг.
Аутстаффинг (от англ. out - внешний и staff - штат) – вывод своих сотрудников за штат, оформление
их в штат другой организации, а затем заключение договора с этой организацией на предоставление
работников [1, с. 63].
В более широком смысле аутстаффинг следует понимать как сделку организации с кадровым
(лизинговым) агентством, в ходе которой последнее передает заказчику сотрудников для
осуществления ими трудовой деятельности на определенное время за определенную плату [2].
Особенно выгодно использовать аутстаффинг компаниям, стремящимся расширить штат, но
при этом не желающим потерять льготное налогообложение. Описанная выше схема даѐт им такую
возможность: количество работников возрастает фактически, но не де-юре.
При аутстаффинге компания-исполнитель (аутстаффер, провайдер) обязана нести
ответственность за качество работы, которую выполняют сотрудники. При этом не может возникнуть
ситуации, когда недобросовестность работника приводит к простою или пагубно сказывается на
проекте: в таком случае фирма-исполнитель немедленно заменяет не справившегося с работой
сотрудника. Замены оперативно проходят и тогда, когда сотрудник выпадает по объективным
причинам: болезнь, декрет и т.д. Если у работников возникают претензии по поводу условий или
оплаты труда, решение подобных споров также берет на себя исполнитель. Таким образом, заказчик
зависит от компании аутстаффера в целом, а не от отдельных людей, что, конечно, гораздо более
надежно.
В сферу ответственности заказчика входит выплата гонорара компании-исполнителю.
Стоимость услуги аутстаффинга рассчитывается, исходя из нескольких факторов: срока оказания
услуги, количество персонала и уровня заработной платы, предоставляемых сотрудников.
Аутстаффинг активно применяется такими зарубежными фирмами, как «Kelly Services»,
«Manpower», «Adecco Global», «Coleman Services Inc», «UNISTAFF». Он интенсивно развивается в
России («Агентство Анкор», «Метрополис», «Агентство Контакт», «Империя кадров» и др.) и
начинает использоваться в Республике Беларусь (кадровые агентства ООО «Вест Джи Групп», группа
компаний «Эрудит», «Devbrain», ИП «Чистый свет плюс» и др.) [3, с.73].
Среди достоинств аутстаффинга персонала можно выделить следующие:
снижение налогового бремени на предприятие за счет возможности выбора выгодной
системы налогообложения. Оптимизация системы налогообложения достигается путем вывода
персонала за штат организации в штат аутстаффинговой организации при сохранении фактического
количества работников. Практика показывает, что в большинстве случаев аутстаффингом персонала
в Беларуси пользуются организации, которым в силу специфики своей деятельности выгоднее
остаться на упрощенной системе налогообложения при численности персонала до 100 человек, либо
перейти с общей на упрощенную систему, осуществив перевод персонала в штат провайдера и
снизив численность работников до 100 человек;
возможность привлечения нужного персонала как на временную или сезонную, так и
на постоянную работу;
упрощение работы кадровой службы и бухгалтерии. Поиском и подбором персонала
занимаются специалисты аутстаффинговой компании. Так же производят необходимые отчисления,
налоги, отпуска, больничные, прием, увольнение, ведение табелей и др.;
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риск ответственности перед работниками по трудовым спорам несет аутстаффинговая
организация.
Мировая практика накопила определенный опыт по применению аутстаффинга в управлении
персоналом. Так, Международная организация труда признала заемный труд законной сферой
деятельности. В 1997 г. на 85-й сессии МОТ были приняты конвенция № 181 и рекомендация № 188 в
отношении частных агентств занятости. В конвенции допускается найм работника специально для
предоставления его третьим лицам (юридическим или физическим) в целях использования его труда
в своих интересах, а также предусматривается минимальный набор социальных гарантий.
Государство, где применяется заемный труд, должно предоставить работникам, привлекаемым на
условиях агентской занятости, определенные гарантии и защиту: свобода объединений, ведение
коллективных переговоров, минимальная заработная плата, продолжительность рабочего времени,
пособия по социальному обеспечению, возможность профессиональной подготовки, безопасность
труда и др [4].
Однако в Беларуси до сих пор сохраняются невыясненными вопросы нормативного
регулирования аутстаффинга. Ни трудовое и гражданское законодательство Республики Беларусь
отношения, возникающие при найме персонала, по сути, не регламентирует. Существуют лишь
упоминания в белорусском законодательстве, которые можно отнести к услугам аутстаффинга. В
связи с отсутствием нормативно-правового регулирования предприятия оформляют подобные сделки
с некоторым опасением.
Таким образом, аутстаффинг может представлять для организаций определенный интерес. В
современных условиях использование аутстаффинга предоставляет много возможностей для бизнеса,
экономики и общества. Преимущества использования аустаффинга очевидны, однако проработка
нормативно-правовой базы предоставления услуг аустаффинга необходима и способна
оптимизировать данные процессы в Республике Беларусь.
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БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Для сохранения конкурентоспособности, расширения рынков сбыта продукции предприятиям
необходимо постоянно модернизировать и совершенствовать процесс производства. Для этого,
хозяйствующие субъекты часто прибегают к использованию заемных средств в качестве банковского
инвестиционного кредитования.
Актуальность темы инвестиционного кредитования в Республике Беларусь объясняется тем,
что в условиях ограниченности собственных ресурсов у предприятий, инвестиционные банковские
кредиты выступают достаточно привлекательным и распространенным источником заемных средств.
Инвестиционное банковское кредитование - это долгосрочное вложение банковских ресурсов
в объекты реального инвестирования, обеспечивающее расширенное воспроизводство основного
капитала заемщика на основе реализации инвестиционного проекта [1, c.216].
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Взаимодействие банков, организаций, государства в условиях инновационного развития
предопределяет однонаправленность целей их деятельности.
Банковское инвестиционное кредитование предполагается
в плане кредитования
инвестиционных проектов, а в остальных случаях, когда специальный инвестиционный проект не
разрабатывается, оно превращается в обычное кредитование на пополнение оборотных средств или
под реализацию контракта.
По данным банковской статистики, в 2015 году объем кредитных ресурсов, поступивших в
экономику, составил 362 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах намного выше, чем в 2014 году
(325,8 трлн. рублей).
В разрезе банков значительное долгосрочное кредитование осуществляет ОАО «АСБ
Беларусбанк» – 739 342 млн. рублей (по состоянию на 2015 г.). Значительные показатели
долгосрочного кредитования также приходится на ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БелВЭБ» и ОАО
«Белинвестбанк». Следует отметить, что доля этих банков ежегодно увеличивается. Данный фактор
обуславливает высокий уровень монополизации рынка кредитов в Республике Беларусь и, как
следствие, низкий уровень конкуренции.
В настоящее время большинство белорусских предприятий нуждается в модернизации.
Уровень физического старения нашей промышленности составляет порядка 80% при мировом
показателе конкурентоспособности экономики с точки зрения технологичности 60%.
Основными источниками финансирования инвестиций для предприятий являются их
собственные средства (прибыль и амортизационные отчисления), а также кредиты банков, получение
средств по лизингу и аренде, бюджетное финансирование.
В промышленности доля банковского кредитования в 2015 г. снизилась на 5,1% по сравнению
с 2014 г. А в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снижение банковского инвестиционного кредитования
составило 1,7%. За 3 года доля банковского кредитование уменьшилась с 37,2% до 30,4% (на 6,8%).
Доля банковского кредитования в строительстве за 2013-2015 гг. уменьшилась с 18,2% до 15,9% (на
2,3%). За 3 года доля банковского инвестиционного кредитования в торговле снизилась с 19,7% до
18,7% (на 1%). В 2015 г. по сравнению с 2014 г. доля инвестиционного кредитования в торговле
уменьшилась на 0,4% и составила 18,7%. А в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снижение доли
банковского кредитования составило 0,6%. В целом, за 2013-2015 гг. доля банковского
инвестиционного кредитования в транспорте снизилась с 30,5% до 20,2% (на 6,2%) [2, с.40-45].
Таким образом, можно отметить, что использование банковских кредитных ресурсов в
отраслях экономики за 2013-2015 гг. понизилось. Данное снижение связано из-за проведения
государством жесткой денежно-кредитной политики, уровня инфляции, высоких процентных ставок
по кредитам, а также нестабильного валютного курса.
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2015
года №358 "Об утверждении перечня важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к
реализации в 2015 году", были выделены наиболее важные инвестиционные проекты предприятий, за
счет средств коммерческих банков Республики Беларусь [3].
Расширение этого перечня позволит увеличить возможный объем предоставляемых
кредитных ресурсов, что, в свою очередь, позволит направить финансовые потоки на более
эффективное удовлетворение нужд белорусских предприятий.
Широкому развитию банковского кредитования инвестиционной деятельности препятствуют
следующие факторы: ухудшение финансового состояния предприятий, недостаточное количество
предлагаемых высокоэффективных проектов, высокие процентные ставки по кредитам, наличие в
кредитных портфелях банков большого количества простроченных кредитов, недостаточность
ресурсов банковской системы для обеспечения нужд хозяйствующих субъектов.
Для решения вышеуказанных проблем и дальнейшей активизации деятельности банков в
инвестиционной сфере необходимо принятие ряда мер, таких как:
– макроэкономическая стабилизация, обеспечение экономического роста, снижение уровня
инфляции;
– проведение политики, стимулирующей привлечение сбережений населения и средств
юридических лиц в депозиты долгосрочного характера;
– развитие системы страхования кредитных рисков крупных инвестиционных проектов;
– создание благоприятных условий для деятельности банков, осуществляющих кредитование
инвестиций, введение налоговых льгот для таких банков и т.д.
Следует отметить, что роль банков в инвестиционном кредитовании реального сектора
экономики непрерывно возрастает. Этому способствует постоянно развивающаяся нормативно –
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правовая база и заинтересованность организаций в привлечении банковского кредита в качестве
источника финансирования инвестиционной деятельности.
Увеличение числа банков, уполномоченных обслуживать государственные программы и
мероприятия, а также привлечение иностранного капитала в реализацию крупных инвестиционных
проектов способствует наилучшему распределению средств между предприятиями и более
эффективному удовлетворению их потребностей в кредитных ресурсах [4, с.23-25].
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Инвестиции являются одним из наиболее важных факторов развития экономики.
Исследование проблем инвестирования всегда находилось в центре внимания экономической науки.
Это связанно тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной
деятельности, определяют процесс экономического роста страны в целом.
Актуальность инвестиций в последнее время очень сильно возросла, так как
производственная сфера требует постоянного обновления материально-технической базы страны.
Активизация инвестиционного процесса - это один из наиболее действенных механизмов социальноэкономических преобразований.
В научной литературе имеется широкий ряд дефиниций данного термина. Долгосрочные вложения денежных средств и (или) иного капитала в собственной стране или за рубежом в предприятия
различных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы,
инновационные проекты, в целях получения дохода или достижения иного полезного эффекта – это
классическое и наиболее часто встречающееся определение инвестиций [2].
Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направляемых на
приобретение, воспроизводство и создание новых основных средств. Данные о размерах инвестиций
в основной капитал представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Инвестиции в основной капитал [1].
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Из рисунка 1 видно, что в 2015 году инвестиции в основной капитал составили 210 289,6
млрд. руб., это на 7,6% меньше по сравнению с 2014 годом [1].
Инвестиции в основной капитал идут на развитие сферы производства и сферы услуг. В 2015
году 50,1% всей суммы инвестиций в основной капитал были использованы для финансирования
сферы производства, а это на 1,9% больше по сравнению с 2014 годом, оставшиеся 49,9% были
израсходованы на сферу услуг [1].
Большинство инвестиций в основной капитал поступает либо за счѐт кредитов банков, либо
организации выделяют на инвестиции часть собственных средств. Также оказывается содействие в
инвестировании основного капитала за счѐт средств консолидированного бюджета.
В 2015 году наибольший удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал
принадлежит инвестициям за счет собственных средств организаций (39,8%).
По видам экономической деятельности инвестиции в основной капитал вкладываются на
развитие обрабатывающей промышленности, на операции с недвижимым имуществом, на сельское
хозяйство, охоту и лесное хозяйство и, наконец, в транспорт и связь (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Структура инвестиций в основной капитал по основным видам экономической
деятельности [1]
Из рисунка 2 видно, что за последние 2 года значительных изменений в структуре инвестиций в
основной капитал по основным видам экономической деятельности не произошло. Инвестиционные
вложения в обрабатывающую промышленность занимают лидирующее положение в структуре
инвестиций в основной капитал. Их сумма в 2015 году составила 56 344 млрд. руб. В 2015 году по
сравнению с 2014 годом наблюдался спад инвестиционных поступлений в сферах обрабатывающей
(0,4%) промышленности и строительства (0,4%). Рост наблюдался в следующих сферах: сельское
хозяйство, охота, лесное хозяйство (0,9%); транспорт и связь(0,5%); операции с недвижимым
имуществом (0,1%). [1].
Инвестиции в основной капитал делятся также по формам собственности. Они могут быть
государственной, частной и иностранной формы собственности. В свою очередь, государственная
форма собственности подразделяется на республиканскую и коммунальную. Частная форма
собственности делится на частную с государственной долей и частную с иностранной долей.
В 2015 году 54,8% всех инвестиций приходилось на инвестиции частной формы собственности, а
инвестиции государственной формы собственности составляли 37,8% от всех инвестиций в основной
капитал. В этом году произошло снижение доли инвестиций иностранной формы собственности на
1,4%. Абсолютное отклонение в денежном выражении составляет 4 316,0 млрд. руб.
В 2015 году наибольшие суммы инвестиций наблюдалась в минской области и в городе Минске.
Инвестиции в этом году составили 43 750,4 млрд. руб. и 41 779,7 млрд. руб. соответственно.
Причиной лидерства минской области (в том числе города Минска) является то, что это центральный
областной центр, который граничит со всеми остальными областями Республики Беларусь, а также в
этой области достаточно развита производственная инфраструктура [3].
На сегодняшний день в Республике Беларусь имеются следующие причины нежелания инвесторов
вкладывать свои средства в экономику страны:
1.
высокая конкуренция с госсектором, который в Беларуси доминирует;
2.
отсутствие действенных экономических стимулов для развития бизнеса;
3.
несовершенная система применения санкций за нарушение условий и порядка ведения
бизнеса;
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4.
высокой уровень коррупции;
5.
медленный процесс приватизации.
Перечисленные выше проблемы создают неблагоприятные условия для привлечения инвестиций в
Республику Беларусь, поэтому главная цель инвестиционной политики – это создание более
благоприятных условий для белорусских и иностранных инвесторов, совершенствование внутренних
институциональных условий и улучшение инвестиционного климата в стране.
Таким образом, можно сделать вывод, выделив основные пути совершенствования инвестиционной
деятельности:
1)
усовершенствование законодательной базы;
2)
автоматизация процесса расчета эффективности инвестиционной деятельности;
3)
работа с иностранными филиалами и корпорациями;
4)
использование лизингового финансирования.
В ходе проделанной работы были выявлены недостатки инвестиционной политики, проводимой в
Республике Беларусь, а также были предложены варианты ее улучшения.
На сегодняшний день инвестиционное развитие Республики Беларусь является основой еѐ
экономической безопасности. Только при создании новых производств, высоких технологий и
создании благоприятного инвестиционного климата Беларусь будет иметь достойный уровень
конкурентоспособности на современном рынке, что позволит ей получить поддержку
международных инвесторов.
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Актуальность данной работы заключается в том, что инвестиции являются одним из наиболее
важных факторов развития экономики, а их привлечение на сегодняшний день является приоритетом
инвестиционной политики, проводимой Правительством Республики Беларусь. Исследование
проблем инвестирования всегда находилось в центре внимания экономической науки. Это связанно с
тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяют
процесс экономического роста страны в целом, а также влияют на объем национального
производства.
Одним из направлений инвестиционной политики государства является привлечение
иностранных инвестиций в Республику Беларусь. Государству необходимо очертить экономические
приоритеты привлечения прямых иностранных инвестиций, а именно определить по каким видам
экономической деятельности они будут направлены [3, c.220].
Прямые иностранные инвестиции могут быть направлены в традиционные виды
экономической деятельности (химическое производство; легкая промышленность; производство
пищевых продуктов, включая напитки и табак; логистика; строительство; сельское хозяйство;
производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, транспортных средств и др.), в высокотехнологические секторы экономики (индустрия
биотехнологий и нанотехнологий; информационно-коммуникационные технологии и др.), а также в
создание и развитие кластеров [2].
Приоритетным направлением прямых иностранных инвестиций в Республике Беларусь
являются традиционные виды экономической деятельности.
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За 2015 год в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили 11 344,2 млн.
долл. США инвестиций, что на 3 740,2 млн. долл. США меньше, чем в предыдущем году [1, c. 436].
Наибольший удельный вес в структуре иностранных инвестиций занимают прямые
иностранные инвестиции. В 2015 году они составили 7 241,4 млн. долл. США (удельный вес в объеме
63,8%). Что касается структуры прямых иностранных инвестиций, то наибольший удельный вес в ней
занимают долговые инструменты. С 2010 года их удельный вес составляет более 50%.
Основными странами-инвесторами в 2015 году по прямым инвестициям являлись Российская
Федерация (43,2% от общего объѐма прямых иностранных инвестиций) и Соединѐнное королевство
Великобритании и Северной Ирландии (22,0% от общего объѐма прямых иностранных инвестиций).
Стоит также отметить такую страну, как Нидерланды, поскольку доля инвестиций из этой страны в
структуре прямых иностранных инвестиций по странам-инвесторам составила 10,8% [1, c. 438].
В 2015 году наибольшие суммы иностранных инвестиций наблюдалась в минской области и в
городе Минске. Инвестиции в этом году составили 43 750,4 млрд. руб. и 41 779,7 млрд. руб.
соответственно. Причиной лидерства минской области (в том числе города Минска) является то, что
это центральный областной центр, который граничит со всеми остальными областями Республики
Беларусь, в этой области достаточно развита производственная инфраструктура [4].
Итогом инвестиционной деятельности в Республике Беларусь в 2015 году стало валовое
накопление, которое составило 260 933,6 млрд. руб., что на 15 786, 4 млрд. руб. меньше предыдущего
года [4].
На данный момент в Республике Беларусь предпринимаются попытки улучшения
экономической ситуации в стране, в частности улучшения инвестиционного климата, путем
проведения разнообразных мероприятий, с помощью которых также возрастет приток иностранных
инвестиций в экономику страны. Однако, несмотря на это, следует в полной мере реализовывать уже
имеющиеся в стране инвестиции для получения наибольших экономических и социальных эффектов.
Безусловно, не только привлечение иностранных инвестиций является одной из главных
целей государственной инвестиционной политики Республики Беларусь, но и эффективное их
использование. Привлекая иностранные инвестиции любое государство должно стараться включить
их в общий инвестиционный процесс таким образом, чтобы они эффективно работали вместе с
внутренними инвестициями, внутренним производственным потенциалом страны.
В Республике Беларусь существует ряд проблем, связанных с привлечением инвестиций в
экономику. Таковыми являются:
1)
высокий уровень коррупции;
2)
нестабильное законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность;
3)
несовершенная система применения санкций за нарушение условий и порядка ведения
бизнеса;
4)
неопределенный процесс приватизации.
Для решения данных проблем в Республике Беларусь предусмотрено предоставление
налоговых льгот и страховых гарантий инвесторам, совершенствование законодательство в сфере
инвестиций, совершенствование систем правового регулирования иностранного инвестирования,
развивается инфраструктуры международного бизнеса и частно-государственного партнерства.
Помимо недоработок и существенных недостатков инвестиционной политики в Республике
Беларусь, существуют и значительные плюсы вложения инвестиций в экономику этой страны. Для
работы иностранных инвесторов на территории Беларуси созданы необходимые правовые условия.
Всем инвесторам гарантирована равная, без дискриминации, защита прав и законных интересов,
независимо от формы собственности и национального статуса. Также преимуществами размещения
инвестиций в Республике Беларусь являются развитая транспортная и логистическая
инфраструктура, прямой доступ Таможенного союза и Единого экономического пространства,
высококвалифицированные трудовые ресурсы. Помимо всего вышеперечисленного, данное
государство имеет стратегически выгодное местоположение.
Таким образом, можно сделать обобщающий вывод, что в целом инвестиционный климат в
Республике Беларусь достаточно благоприятен.
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах економічних перетворень, однією з умов формування конкурентоздатної
стратегічної перспективи розвитку підприємства є його інноваційна активність. Адже без
впровадження новітніх технологій неможливий розвиток підприємства і суспільства в цілому.
Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає, що інновація – новостворені
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру,
що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [1]. Згідно з
міжнародними стандартами, інновація визначається як кінцевий результат діяльності, що втілений у
вигляді нового чи вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, або вдосконаленого
технологічного процесу, що застосовується в практичній діяльності, або новому підході до
соціальних послуг.
Характерною ознакою для сучасного стану економіки України є зменшення купівельної
спроможності населення, скорочення обсягів виробництва та спад інвестиційних вкладень. Тому, в
існуючих умовах, зростає роль інноваційної продукції, яка може виконувати декілька споживчих
функцій. Інноваційна продукція – нові конкурентоспроможні товари чи послуги, що відповідають
вимогам, установленим цим законом [2].
Розробка нових видів продукції або інших інновацій – це складова системи бізнесу. Для
забезпечення конкурентоспроможності підприємства потрібна ефективна організація управління
процесом. Вона включає основні функції: аналіз, прогнозування, мотивацію, облік та контроль по
створенню інноваційної продукції. Це передбачає фінансові та виробничі витрати. Адже на розвиток
інноваційних процесів впливають економічні, технологічні, політичні, організаційно-управлінські,
соціально-психологічні та культурні фактори.
Особливістю сьогодення є те, що виробникам потрібно постійно враховувати зміни потреб
споживачів, відображати це у новизні та оригінальності товарів (послуг), що в свою чергу, збільшує
ризики та невизначеність їх діяльності. За ступенем новизни інновації поділяють на [3]:
абсолютна новизна (аналогічні товари, послуги відсутні взагалі);
відносна новизна (новизна визначається відносно обраної ознаки).
Таким чином, постійне та безперервне створення та реалізація інноваційної продукції –
основний фактор успіху в конкурентній боротьбі будь-якого підприємства.
Література:
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Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
2.
Шарп У. Инвестиции: пер. с англ. / у. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. – М.: ИНФРАМ, 2003.- 265 с.
3.
Колл. авт. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Уч. пос. / Под
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КРЕДИТОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КОММЕРЧЕСКИМИ
БАНКАМИ
В современных условиях, характеризующихся нестабильностью национальной экономики,
реализация эффективных инвестиционных проектов, создающих дополнительную стоимость и
обеспечивающих рост ВВП, является важнейшим условием повышения конкурентоспособности
белорусской экономики, ее модернизации и перехода на высокотехнологичный путь развития [1].
Большинство крупнейших коммерческих банков мира направляют значительную часть
денежных средств на кредитование инвестиционных проектов, причѐм не только как участники, но и
как организаторы инвестиционного финансирования. Это позволяет получить большую прибыль
банкам, а также улучшить собственный имидж на мировом финансовом рынке.
Для отечественных банков данное направление деятельности является сравнительно новым,
отсутствие практического опыта в этой области заставляет их остерегаться вкладывать средства в
крупные инвестиционные проекты, что является крайне невыгодным для их дальнейшего развития.
Несмотря на существенные проблемы, с которыми сталкиваются коммерческие банки при
осуществлении инвестиционной деятельности, именно они призваны сыграть ведущую роль в
повышении инвестиционной активности в стране.
В Беларуси для финансирования долгосрочных и капиталоемких инвестиционных проектов
создано специализированное кредитно-финансовое учреждение – ОАО ‖Банк развития Республики
Беларусь―. Вследствие того, что основной деятельностью Банка развития является предоставление
кредитов на финансирование инвестиционных проектов, то данным банком предъявляются
достаточно жесткие условия по оценке эффективности проектов [2].
По состоянию на 01 октября 2016г. средняя процентная ставка по долгосрочным кредитам
банков в национальной валюте составила 19,7 процента годовых, в свободно конвертируемой валюте
– 8,9 процента годовых [1].
Республика Беларусь испытывает дефицит инвестиционных ресурсов, особенно бюджетных
ассигнований и собственных средств инвесторов. Неразвитый фондовый рынок не обеспечивает
существенного привлечения инвестиционных ресурсов от размещения ценных бумаг. Незначителен
приток в республику иностранного капитала. В этих условиях масштабное обновление основных
производственных фондов и внедрение передовых технологий невозможно без активного
использования банковского кредита.
Рассмотрев таблицу, можно сделать вывод, что величина кредитных вложений банков имеет
тенденцию роста. Если рассматривать кредиты по формам собственности, то можно сделать вывод,
что кредиты государственной формы собственности, как и частной растут из года в год. Так,
например, в период с 2005 по 2008 кредиты банков увеличились на 243,53%, а в 2015 году по
сравнению с 2014 темп роста составил 127,67%. Кредиты банков в разрезе форм собственности
имеют также тенденцию роста. Например, кредиты государственной формы собственности в 2010
году по сравнению с 2011 увеличились на 59, 84%, в то время как кредиты банков частной формы
собственности за тот же период на 58,47% [3].
Таблица
Темпы роста кредитных вложений банков по формам собственности
Темпы роста, %
Кредиты банков
по формам
собственности
заемщиков
Государственная
форма
собственности
Частная форма
собственности

2008/
2005гг.

2009/
2008гг.

2010/
2009гг.

2011/
2010гг.

2012/
2011гг.

2013/
2012гг.

2014/
2013гг.

2015/
2014гг.

343,53

150,64

135,08

158,79

147,17

133,39

123,17

127,67

259,19

166,49

132,44

159,84

263,94

151,61

120,37

127,34

377,40

146,27

135,91

158,47

111,15

120,04

125,76

127,95

Источник: собственная разработка на основе данных [3]
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Рост объѐмов кредитования объясняется тем, что возрастают потребности заѐмщиков в
необходимых ресурсах для обеспечения нормального функционирования предприятия, развития
конкурентной среды, удовлетворения спросу потребителей в конечных товарах и услугах. Также с
каждым годом банки совершенствуют свою кредитную политику, предлагают новые кредитные
продукты для привлечения новых клиентов.
Также следует отметить, что инвестиции в основной капитал с каждым годом увеличиваются.
Например, в 2014 году по сравнению с 2013 инвестиции выросли на 43654,9 млрд. руб. и составили
161 877,4 млрд. руб. В 2016 году инвестиции в основной капитал увеличились на 45 632,9 млрд. руб.
по сравнению с 2015 годом и на 01.01.2016г. составили 251 052,5 млрд. руб. При этом доля
долгосрочных кредитных вложений в общей сумме краткосрочных и долгосрочных кредитных
вложений банков ежегодно увеличивается. Объясняется это тем, что повышается спрос на кредиты
для финансирования целей долгосрочного характера (ввод новых мощностей, строительство крупных
объектов и др.).
Основными проблемами в области кредитования инвестиционных проектов являются:
повышенный кредитный риск; высокие ставки по кредитам на инвестиционные нужды коммерческих
банков; недостаточный объем долгосрочных кредитных ресурсов у большинства коммерческих
банков; обесценивание собственного капитала банков по причине низкой прибыльности операций и
высоких темпов девальвации рубля; низкая инвестиционная активность населения и юридических
лиц, низкая активность зарубежных инвесторов в предоставлении ресурсов для кредитования [2].
Для решения проблем кредитования инвестиционных проектов коммерческими банками
предложены следующие пути их решения:
- оказывать коммерческими банками качественные консультационные и информационные
услуги, при этом способствуя совершенствованию политики кредитования субъектов хозяйствования
и повышению качества предоставляемых услуг;
- разработать четкие критерии отбора инвестиционных проектов и методику проведения
предварительного анализа проекта.
-разработать меры по усилению взаимодействия банковской системы с реальным сектором
экономики, а именно: создание банками собственных финансовых групп; придание ведущим банкам,
обслуживающим государственные инвестиционные программы, статуса инвестиционных банков;
содействие росту спроса на инвестиционные кредиты банков со стороны реального сектора
экономики средствами монетарной политики;
развитие рынка ценных бумаг; расширение
долгосрочной ресурсной базы банков [4].
Внедрение данных предложений будет способствовать развитию инвестиционной
деятельности коммерческих банков в Республике Беларусь.
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Сумський національний аграрний університет
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Світова практика доводить, що вміле використання потенціалу підприємства є запорукою
успішної діяльності. Якщо промисловість більш – менш інноваційно активна, то уявлення про модель
інноваційного розвитку і механізм управління інноваціями підприємства в аграрному секторі має не
більше трьох відсотків керівників. На інноваційну діяльність сільськогосподарських підприємств
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впливає велика чисельність факторів. Проведемо моніторинг деяких з них. Наприклад, технологічні
чинники. Технологічні розробки сприяють підвищенню науково-технічного рівня, поліпшення
параметрів техніки і технології, що випливає з відкриття нових законів та закономірностей у природі,
а отже, і нових технологічних засобів виробництва речовин, матеріалів та видів продукції.
Технологічні знання – це нематеріальний продукт. Кожне нове технологічне рішення є неповторним
та унікальним. Отже, для підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
необхідно проводити технологічне переоснащення та використовувати передові технології. Технічні
інновації зумовлюють створення сучасних технологій. Вони являють собою первинні інновації. При
дослідженні науково-технічних чинників відмітимо, що інноваційну активність підприємств стримує
відсутність коштів та недостатня державна підтримка виробника.
Окрема проблема – стан із насінництвом в Україні. Сільськогосподарські виробники
висувають вимоги до створюваних селекціонерами сортів, зумовлені такими чинниками як:
комплексне поєднання високого рівня продуктивності зі стійкістю проти хвороб, шкідників,
несприятливих
факторів
природного
середовища.
Крім
того,
перед
українськими
сільськогосподарськими виробниками постала потреба у збільшенні конкурентоспроможності
нашого зерна на світовому ринку, підвищення якості та асортименту продуктів харчування.
Відповідно, в селекційних установах сформувалися нові напрями селекції – створення нових сортів
м‘якої та твердої озимої пшениці. Актуальною є робота з подальшої селекції ячменю на пивоварні
потреби. Значну увагу приділяють також селекції зернобобових, передусім гороху і сої – цінних
культур, джерел рослинного білка, які використовують у харчовій, переробній промисловості та в
тваринництві. Однак, недостатнє фінансування науково-дослідних установ призводить, насамперед,
до скорочення обсягів теоретичних досліджень. Все-таки потрібно віддати належне вітчизняним
вченим, бо вони змогли зберегти потенціал наукових досліджень і продовжують створювати нові
сорти та гібриди рослин, породи тварин, що наближаються за своїми показниками до світового рівня.
Подальший прогрес селекції у всьому світі пов‘язують з використанням світового генофонду
культури для формування батьківських компонентів гібридів, а також диких видів як джерел
стійкості проти хвороб і стресів. Селекціонери значну увагу приділяють створенню генетично
модифікованих форм, використанню біотехнології. Окремо слід відзначити дослідження з отримання
трансгенних рослин. Чим блискавичніше це ―диво‖ генної інженерії завойовує світ, тим більше
занепокоєння викликає в світі. З цього приводу виникає багато дискусій.
Важливий вплив на розвиток інноваційних процесів мають економічні та політичні чинники.
За жорстких умов конкуренції здобути власну нішу на міжнародному ринку можна завдяки
інноваційній продукції, яка буде захищена патентом або вироблена за ліцензією. Зазначимо, що в
Україні попит на інноваційний продукт має обмежений характер, бо підприємства зацікавлені у
швидких прибутках. Тому за умов відсутності у підприємців зацікавленості в значних інноваційних
проектах можна сподіватися, що, в найкращому випадку, такі підприємства будуть орієнтовані на
придбання закордонних ліцензій, в інших випадках – вимушені випускати застарілу продукцію.
Організаційно-управлінський чинник діє в тому випадку, коли фірми інтегруються з
науковими установами, центрами, університетами тощо, та, внаслідок чого, народжуються нові
організаційні форми, що забезпечують розвиток інноваційної діяльності. До них відносяться:
технопарки, технополіси, бізнес-інкубатори, регіональні науково-промислові комплекси, науковотехнічні центри, спеціалізовані підрозділи фірми, венчурні фірми, консультативні та аналітичні
фірми, стратегічні альянси: консорціуми, спільні підприємства тощо.
Якщо аналізувати правовий чинник, то слід дослідити як нормативно-правові акти впливають
на діяльність суб‘єктів господарювання, працівників та суспільство в цілому, бо від нормативноправового поля залежить макроекономічне регулювання інноваційних процесів. В Україні хоча й
існує велика кількість пільг, але при цьому держава не заохочує ні винахідників, ні інноваційно
активні підприємства, в тому числі і сільськогосподарські. Виходячи з світової практики, ще потрібно
враховувати той факт, що до стадії впровадження ―доходить‖ лише 3 – 5 % запатентованої
інформації. Наголосимо, що сучасний стан розробок нормативно-правової бази, стосовно
інтелектуальної власності та технологічного розвитку, катастрофічний. Інтелектуальний потенціал
держави може забезпечити економічне зростання без збільшення витрат на сировинні ресурси.
Питома вага України в світовому обсязі торгівлі наукоємними продуктами дорівнює 0,1 %.
Слід зауважити, що за браком коштів, не всі промислові підприємства отримують реальну
підтримку на впровадження інновацій у виробництво, не говорячи про аграрний сектор економіки, де
стан значно гірший. Доводиться констатувати, що аграрна наука приділяє недостатньо уваги
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впровадженню інноваційних технологій у виробництво. За таких умов агропромислове виробництво
інноваційно та інвестиційно непривабливе.
На нашу думку, недостатнє фінансування науково-дослідних установ призводить, насамперед,
до скорочення обсягів теоретичних досліджень. Слід зауважити, що зміни, які відбуваються у
науковій системі України за останні роки, дещо відповідали умовам жорсткої державної
консервативної політики, бо наукова та інноваційна сфери стали непріоритетними в системі
державної підтримки. Як наслідок, маємо відставання України від держав, що здійснюють
прогресивну або наступальну науково-технічну та інноваційну політику.
Домінуючим суб‘єктом інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки є підприємець.
Не будучи винахідником і науковим працівником, він втілює нововведення в життя. Творчість
зближує працю підприємця та науковця, однак перший в більшій мірі зорієнтований на практичне
втілення все нових і нових задумів. Зрозуміло, що впровадження інновацій не є 100 % запорукою
успіху підприємства. Ніхто не дасть гарантії, що, за нинішньої ситуації, найкращі випускники вищих
аграрних навчальних закладів будуть працювати в аграрному секторі на теренах України з її рівнем
заробітної плати. Для того, щоб ―виростити‖ інноваційно активного суб‘єкта господарювання,
держава має вже сьогодні створити умови для творчого росту, щоб не звести нанівець
інтелектуальний потенціал на селі.
Розглянемо більш детально екологічний чинник. До найбільших екологічних проблем, які
потребують негайного вирішення, належать: знищення лісів в наслідок пожеж чи у процесі
господарювання; вимирання багатьох видів рослин, птахів та тварин; зниження родючості ґрунту
сільськогосподарських угідь; повені та посухи через нестачу води; забруднення води, ґрунту, повітря,
що шкідливо впливає на здоров‘я людини.
Зрозуміло, це не означає, що людство повинно відмовитись від інноваційної діяльності, але
воно повинно шукати оптимальні форми свого вдосконалення з точки зору екології. Одним із
складних питань екологізації є виробництво екологічно чистої продукції. Але щоб досягти перелому
на краще, потрібно впроваджувати новітні технології переробки сільськогосподарської сировини.
Для того, щоб виробляти екологічно чисту продукцію, необхідно, перш за все, більшу увагу
приділяти стану ріллі. Зрозуміло, що інтенсивне виробництво, яке забезпечує максимальний
прибуток, не відповідає екологічним вимогам. А органічне землеробство – неприбуткове. Тому влада
повинна дотувати, екостимулювати виробників. Слід відмітити, що створюючи та впроваджуючи
нововведення потрібно аналізувати та прогнозувати можливі наслідки для всієї цивілізації в цілому.
Соціально-психологічні чинники тісно пов‘язані з проблемою управління персоналом.
Керівний склад повинен створити умови, у яких би розкрився творчий потенціал працівника. При
цьому керівнику доцільно створити належну мотивацію, а саме: розмір заробітної плати, премії,
винагороди, кар‘єрний зріст та т. ін.
Визначенню чинників успішності та невдач присвячено чимало досліджень. Однак, невдачі –
це одна із невід‘ємних частин інноваційного процесу. Тим більше, що сільськогосподарські інновації
більш ризикові, бо пов‘язані з землею, живими організмами (що можуть захворіти), зосереджені на
великих територіях та залежать від природно-кліматичних умов.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ЕЁ ПРИОРИТЕТЫ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
На современном этапе экономического развития инвестиционная политика играет важную
роль, как на макро, так и на микро уровне. По сути, они определяют будущее страны в целом,
будущее отдельного субъекта хозяйствования и являются локомотивом в развитии экономики.
Правильная инвестиционная политика государства и в частности повышение инвестиционной
привлекательности республики является залогом успешного развития страны в целом.
Инвестиции – любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие
инвестору на праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться
такими объектами, вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способами,
предусмотренными настоящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения
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иного значимого результата либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и
иным подобным использованием [1].
С понятием инвестиций тесно связано понятие инвестиционной политики, которая
способствует привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в
развитии экономики и социальной среды.
Инвестиционная политика представляет собой совокупность хозяйственных решений,
определяющих основные направления инвестиционных вложений, меры по их концентрации на
решающих участках хозяйствования, от чего зависит результативность экономической деятельности
[2, c. 223].
Инвестиционная политика направлена на формирование благоприятного инвестиционного
климата в стране, способствующего привлечению инвестиций и их эффективному использованию в
целях создания высокоэффективной социально-ориентированной экономики.
Республика Беларусь предлагает инвесторам такие благоприятные условия для
осуществления инвестиционной деятельности как: выгодное географическое расположение в центре
Европы, благоприятные природно–климатические условия, политическую и социальную
стабильность, макроэкономическую стабилизацию, квалифицированные и относительно дешевые
трудовые ресурсы, высокий научно-технический и промышленный потенциал, емкий внутренний
рынок, законодательное и организационное обеспечение инвестиционного процесса.
Наиболее значимыми для стимулирования инвестиционной активности субъектов
хозяйствования Беларуси представляются такие инструменты инвестиционной политики как
налоговое стимулирование инвестиционной деятельности, амортизационное стимулирование,
развитие инновационной активности субъектов хозяйствования, венчурное инвестирование и
государственная поддержка инвестиций [3].
Наиболее важную роль в инвестиционной деятельности играют инвестиции в основной
капитал - капитальные вложения. Именно они являются основой роста экономики.
В 2011 году рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах относительно 2010
года составил 117,9%. Однако в последующие годы ситуация в инвестиционной сфере претерпела
изменения – появилась негативная тенденция снижения темпов роста инвестиционных ресурсов, и
объемы инвестиций в основной капитал к уровню предыдущего года составили: 2012 год – 88,3%,
2014 год – 94,1%, 2015 год – 82,5%. Основной причиной снижения инвестиционной активности в
республике стал спад производства в основных секторах экономики Беларуси в связи с ухудшением
конъюнктуры мирового рынка, падением цен на нефть, введением санкций против России –
основного торгового партнера Республики Беларусь. В результате финансовое состояние
предприятий ухудшилось, а инвестиционные проекты не были обеспечены необходимым
финансированием. Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций в основной капитал
занимает частная форма собственности: в 2015 году – 54,8%. С 2011по 2015 год инвестиции в
основной капитал в большей степени направлены на обрабатывающую промышленность: в 2015 году
– 27%.
Информация об иностранных инвестициях, поступивших в реальный сектор экономики
республики, позволяет объективно оценить возможные последствия их привлечения, выработать
инвестиционную политику, отвечающую интересам страны и обеспечивающую достижение
перспективных целей. За 2015 в реальный сектор Республики Беларусь поступило 11 344 млн
долларов иностранных инвестиций, из них прямых – 7 241,4 млн долларов (63,83% от общего
объема), портфельных – 5,1 млн долларов, прочих – 4 097,7 млн долларов. Самой привлекательной
формой инвестиций для стран-импортеров, в т.ч. и для Республики Беларусь, являются прямые
инвестиции. Их преимущество перед другими формами инвестиций в том, что помимо прямого
экономического эффекта в виде налоговых поступлений, увеличения занятости, стимулирования
национальных поставщиков и расширения внутреннего рынка, прямые иностранные инвестиции
оказывают в высшей степени благотворное влияние в сфере трансферта технологии, распространения
передового опыта в менеджменте, маркетинге, логистике, развитии кадров и т.д.
Основными инвесторами в организации Беларуси в 2015 году выступали субъекты
хозяйствования из России (43,2%). Объем иностранных инвестиций с каждым годом уменьшается.
Одной из причин, почему не удается нарастить количество иностранных денег в своей экономике –
внутренние проблемы России не позволяют российским инвесторам в прежнем объеме
финансировать партнера по Союзному государству. Наибольший удельный вес в общем объеме
инвестиций, направленных в экономику зарубежных стран занимают прямые инвестиции: 2015 год –
90,4%
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Одна из важнейших проблем реформирования и модернизации белорусской экономики –
привлечение иностранных инвестиций.
В Республике Беларусь наблюдается недостаточный уровень притока иностранных
инвестиций, который связан со следующими проблемами: запутанность и нестабильность
законодательной системы, сложная система налогообложения, пассивность приватизационных
процессов, непривлекательность страны на международной арене, неразвитость фондового рынка и
инфраструктуры, контроль экономической деятельности хозяйствующих субъектов [5].
С целью активизации привлечения зарубежного капитала в республике принимаются меры по
созданию благоприятного инвестиционного климата, среди которых: меры по совершенствованию
системы налогообложения, упрощению процедуры регистрации собственности, уменьшению
лицензионных видов деятельности, либерализации в ценообразовании, принятию решений о
выделении земельных участков под строения и многие другие. Реализация предложенных мер
повысит уровень инвестиционной политики [4].
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ПУТИ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Развитие общества требует постоянного роста производительных сил в количественном и
качественном смысле. Поддержание воспроизводственного процесса основывается на стабильном
притоке новых основных и оборотных средств, использовании достижений научно-технического
прогресса, влекущих за собой неуклонное возрастание эффективности общественного производства.
Решение всего комплекса таких задач невозможно без привлечения инвестиций [1, с. 7].
Актуальность темы инвестиционной деятельности в Республике Беларусь обусловлена тем,
что на сегодняшний день инвестиции играют важнейшую роль в экономике страны, так как они
определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта, предприятия и являются одним из
основных факторов развития экономики.
Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций юридическими, физическими лицами и
государством в производство продукции (работ, услуг) или их иное использование с целью
получения прибыли (дохода), а также для достижения значимого результата [1, с. 10].
Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь в 2015 году характеризовалась
снижением объемов инвестиционных ресурсов, направляемых на развитие экономики. В данный
период в основной капитал инвестировано 206,3 трлн. руб., что в сопоставимых ценах составляет
84,8% к уровню 2014 года.
В целом на протяжении 2013-2015 гг. отмечается снижение объема инвестиций в основной
капитал. В 2014 году объѐм инвестированных в основной капитал средств сократился на 5,9% в
сопоставимых ценах по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году снизился на 17,5% по сравнению с
2014 годом.
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Причиной отрицательной динамики инвестиций в основной капитал является сокращение
внутренних источников финансирования: средств консолидированного бюджета (оптимизация
финансирования государственных программ), кредитных ресурсов (высокие процентные ставки по
кредитам и закредитованность организаций).
Основными источниками финансирования инвестиционных проектов для предприятий
являются их собственные средства (прибыль и амортизационные отчисления), а также кредиты
банков, бюджетное финансирование, иностранные инвестиции и прочее [1, с. 11].
В 2015 году доля бюджетного финансирования сократилась на 2,7% по сравнению с 2014
годом, а в 2014 году объем инвестиций за счет республиканского и местных бюджетов снизился на
4,9% по сравнению с 2013 годом. Доля инвестиций за счѐт собственных средств организаций в
период 2013- 2015 гг. постепенно увеличивалась, что свидетельствует об укреплении внутреннего
воспроизводственного потенциала. В 2015 году доля инвестиций за счѐт собственных средств
организаций незначительно возросла по сравнению с 2013 годом на 2%.
Республика Беларусь в значительной степени заинтересована в активном поступлении
прямых иностранных инвестиций из-за рубежа в силу ограниченности внутренних источников
поддержания дальнейшего экономического роста. Однако фактические результаты нашей страны в
этой сфере остаются на невысоком уровне [2].
На протяжении 2013-2014 гг. объѐм иностранных инвестиций несколько увеличивался, что
положительно сказывалось на экономике Республики Беларусь, так как иностранный капитал
обеспечивает развитие различных отраслей экономики нашей страны, а также приток валюты в
страну. В 2014 году доля иностранных инвестиций незначительно увеличилась на 0,72% по
сравнению с 2013 годом. При этом валовое поступление прямых инвестиций составило 10 169 млн.
долл. США или 67,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.
Однако 2015 год характеризуется резким снижением величины данного показателя. В 2015
году объѐм валового поступления иностранных инвестиций сократился по сравнению с 2014 годом на
33%. При этом валовое поступление прямых инвестиций составило 7 241 млн. долл. США или 63,8%
от всех поступивших иностранных инвестиций. Основной формой привлечения прямых инвестиций
были долговые инструменты (70,4% от общего объема прямых инвестиций). Сокращение прямых
инвестиций произошло за счет уменьшения долга белорусских предприятий, что указывает на
снижение импорта товаров в Республику Беларусь [2].
В 2015 году предпочтение Беларуси отдают инвесторы из многих стран мира, но основными
являются Россия (45,1%), Соединенное Королевство (30,3%), Кипр (9%) и др. Следовательно,
развитие белорусских предприятий, улучшение их материальной базы и возможность получения
прибыли в будущем являются ощутимыми, весомыми приоритетами для вложения инвестиционных
средств со стороны этих стран.
Наиболее привлекательной для иностранных инвесторов отраслью экономики Беларуси
является торговля, доля которой в объѐме привлекаемых прямых иностранных инвестиций
составляет 31,9%. Кроме этого, стоит выделить отрасль транспорта и связи (31,4%) и отрасль
промышленности (27,1%).
Основными проблемами развития инвестиционной деятельности в Республике Беларусь
являются: недостаточно стабильная макроэкономическая ситуация, включая относительно высокие
темпы инфляции, и нестабильная динамика курса национальной валюты; низкие темпы
приватизационных процессов, а также реприватизация; высокие риски иностранных инвесторов при
вложении инвестиций в белорусскую экономику; недостаточность внутренних источников
инвестирования в Республике Беларусь [3].
Для решения вышеуказанных проблем и дальнейшей активизации инвестиционной
деятельности предприятий необходимо принятие ряда мер, таких как:
- макроэкономическая стабилизация, снижение уровня инфляции, поддержание относительно
стабильных цен и курса;
- активное привлечение иностранных инвестиций в экономику страны путем приватизации и
формирования благоприятного инвестиционного климата;
- предоставление инвесторам гарантий стабильного ведения бизнеса [4].
Также стоит отметить, что Республика Беларусь располагает хорошим потенциалом для
ведения инвестиционной деятельности. Этому способствуют принятые законодательные акты и
документы, которые указывают на порядок осуществления инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь, а также на перспективы ее развития.
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ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Транспорт, наряду с системами связи и телекоммуникаций, образуют кровеносную систему
современной экономики. Особенно важна эта отрасль для Республики Беларусь, имеющей открытую
экономику и выгодное географическое положение на перекрестке важнейших транспортных
коридоров. Президент и Правительство Республики Беларусь поставили задачу максимального
использования выгодного географического положения страны в целях социально-экономического
развития. Для решения этой задачи необходимо развитие транспортной инфраструктуры, рост
транспортного и транзитного бизнеса и сопутствующих услуг.
Без инвестиций в транспорт и связь, не получится развития транспортной инфраструктуры и
развития все экономики страны, а транспорт и связь это одна из отраслей, которая формирует
инфраструктуру экономики и обеспечивает взаимосвязь всех ее элементов.
В Республике Беларусь не хватает инвестиций, и страна старается привлечь иностранные
инвестиции.
Иностранные инвесторы могут создавать в Беларуси компании с любым объемом инвестиций,
а также свои филиалы и представительства. Гарантированные государством льготы и преференции
содействуют взаимовыгодному сотрудничеству.
Страны-инвесторы прямых иностранных инвестиций, которые инвестирую в Республики
Беларусь (рисунок 1).
Россия
Кипр
Литва
Нидерланды
Эстония
Австрия
США
Великобритания
Германия
Польша
Китай
другие страны

Рис.1. Страны инвесторы, которые инвестируются в Республику Беларусь.
Из диаграммы можно сделать вывод, что больше всего инвестируют в Республику Беларусь
Россия, Кипр и Литва, а другие страны инвестирую менее активно.
На сегодняшний день экономика Республики Беларусь сталкивается с множественными
проблемами экономического роста. Инвестиционный процесс является одним из основных факторов
функционирования экономической системы, определяющих возможности технологического развития
и эффективность материального производства.
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Все отрасли экономики Беларуси открыты для инвестиций. Исключение составляют
производство оружия, наркотических и ядовитых веществ.
Следует рассмотреть инвестиции в основной капитал в транспорт и связь за 2000-2015 года и
проанализировать динамику развития инвестиций (рисунок 2).
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Рис. 2. Инвестиции в транспорт и связь за 2000-2015 гг
Видим, что с каждым годом инвестиции в транспорт и связь растут, за период с 2000 по 2015
инвестиции выросли в 10 раз.
Транспорт – одна из отраслей, которая формирует инфраструктуру экономики и обеспечивает
взаимосвязь всех ее элементов.
В настоящее время в нашей стране нехватка инвестиций, многие предприятия выходят из
положения тем, что продают свои акции , тем самым привлекая инвесторов.
Многие предприятия готовы продать большую часть своих акций, чтобы получить
инвестиции. Это говорит о большой недостаточности инвестиций в нашу страну.
Сейчас в Республике Беларусь реализуются 6 инвестиционных проектов в транспорт и связь:
1. Электрификация участков железнодорожных линий в Республике Беларусь;
2. Обновление подвижного состава;
3.Строительство авиаремонтного завода на территории, прилегающей к Национальному
аэропорту «Минск»;
4. Строительство 2-ой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Минска;
5. Автомобильная дорога М-6 Минск-Гродно-граница Республики Польша;
6. Увеличение парка воздушных судов.
На данный момент времени в Республике Беларусь есть примеры успешного бизнеса, один из
них является МАЗ-МАН.
В целом положительно оценивая итоги развития инвестиционного комплекса страны, есть
некоторые проблемы, которые при их несвоевременном решении могут затормозить развитие
инвестиционного процесса в текущей пятилетке.
Следует обратить внимание на некоторые проблемы инвестирования:
1 . Сохранение, несмотря на достигнутые высокие темпы роста и улучшение технологической
структуры инвестиций, уровня износа основных фондов, особенно их активной части.
2. Непрестижность страны на международной арене
3. Недостаток квалифицированно составленных бизнес-планов инвестиционных проектов.
Перед народным хозяйством страны стоит задача улучшить инвестиционную деятельность, и
как можно скорее. Нужна стабильная валюта, стабильные законы, стабильные налоги, компетентное
руководство. Необходимо добиться такого развития экономики, чтобы сбережения пошли в банки, в
инвестиционные фонды, финансовые компании и стали работать на пользу народного хозяйства.
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DIRECTIONS OF CLUSTER DEVELOPMENT OF ECONOMICS IN KAZAKHSTAN
In Kazakhstan, activity of republican authorities for problems solution of cluster development of
domestic economics, its important sectors and territory were straightened. There were approved ―Formation
concepts of perspective national clusters of the Republic of Kazakhstan until 2020‖ [1], ―Concept of
industrial-innovative development of the Republic of Kazakhstan for 2015-2019‖ [2] and State Program of
industrial-innovative development of the Republic of Kazakhstan for 2015-2019 [3], as well as other
important documents which identify perspective directions of Kazakhstan Economics development.
Innovative-technological cluster. The result of innovative-technological cluster formation is
obtaining of benefit from joint activity of economic entities, which are expressed in increase of their
qualitative and quantitative indicators, competitive ability, straightening of localization advantages of
technological chains and consumption of value added inside territory, improvement of life quality of public
at large.
Innovative-educational cluster. The aim of educational cluster is increase of effectiveness of market
performance of educational services due to maximal use of its development factors.
Innovative oil-gas cluster. This cluster can make a positive impact on machine building enterprises,
metal industry, ship-building and transport complexes. In West-Kazakhstan Region there is realized a pilot
cluster ―Oil-and-gas machine building‖.
Innovative-metallurgical cluster. The cluster ―Metallurgy-metal industry‖ in Karaganda Region
includes 52 economic entities, engaged in manufacturing of metal products and machine building. In 2008
there was made start of shape and bar production of ―ArselorMittal Temirtau‖ JSC.
Transport-logistics cluster. Development strategy of transport-logistics complex of the country is
related to solving of tasks of region adding into the system of Euro-Asian Transportation Nets. There is
formed a transcontinental highway corridor West Europe – West China. Economical calculations have
showed that the project will bring benefits for the country in the form of annual economy from expenses
reduction for ATS maintenance, economy from reduction of travel time, increase of external trade until
2020, expressed in expansion of export (32%) and import (33%). On the boarder of West-Kazakhstan and
Saratov Regions and RF are FEZ ―Kazakhstan Western Gates‖ and international center of cross-boarder
cooperation ―Taskala - Ozinki‖ with dry port of international importance.
Textile-industrial cluster. There is a growing cotton production in the country, which is exported in
increasing volumes. Five investment projects for realization on the territory of FEZ ―Ontustik‖ in the SouthKazakhstan Region were approved: ―Khlopkoprom-Tsellyuloza‖ LLP, ―Kazdemirtekstil‖ LLP, ―Oxy
Textile‖ LLP, ―Yuteks-KZ‖ LLP, ―Yesenzhol-Nazar‖ LLP for output of finished cotton fabrics.
Touristic cluster. Currently, the country has a sufficient potential for formation of regional touristic
center. It includes highland rink ―Medeo‖ and mountain skiing camp ―Shymbulak‖, sports and fitness
complex ―Tabagan‖, highland resort ―Ak bulak‖.
Construction cluster. Within frameworks of ―Construction materials‖ cluster there has been created
an Industrial Zone ―Construction materials‖ in Astana city. Nowadays, in Almaty Region there are projects
in the implementation phase for production of ceramsite bricks, ceramic-granite and glazed tiles, mineral
wool plates (glassfiber) for sandwich panels.
Food cluster. In Eastern-Kazakhstan Region a food cluster consists of 4 priority and competitive
directions: meat, milk, grain. In separate district of this territory there will be formed the clusters of
horticultural and fish orientation. In North-Kazakhstan Region there has been created a grain processing
cluster. In Almaty Region are formed 19 economic entities in horticultural cluster. In Kostanay Region milk
cluster includes 14 dairy companies with processing plants, 42 commercial dairy farms, scientificeducational enterprises and organizations, laboratories, distribution center, ―Mal onimderi korporatsiyasy‖
CJSC.
Creation and effective operation of clusters in the country can make impact on improvement of
competitive sphere, growth of goods and services export, employment of population, investments and
innovations into domestic economics.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В ходе данной работы были затронуты одни из наиболее остро стоящих проблем экономики
предприятий Республики Беларусь. В частности к таким проблемам можно отнестиснижение
конкурентоспособности, а также одну из самых актуальным проблем на сегодняшний день проблем
— проблеме наличия запасов готовой продукции.
На сегодняшний день белорусские предприятия столкнулись с рядом проблем, которые
требуют решения для скорейшего выхода из кризиса и развития экономики страны в целом. Так как
наиболее острой проблемой промышленности является наличие значительного объема складских
запасов готовой продукции, вызванное снижением конкурентоспособности продукции, данной
проблеме в последнее время уделено большое внимание на различных уровнях, что подтверждает ее
значимость. Это связано с тем, что наличие складских запасов готовой продукции оказывает большое
влияние напроизводственные результаты и финансовое состояние предприятия и промышленности
страны в целом. Кроме того, данная проблема окажет влияние на социальную стабильность и, как
следствие, на благосостояние и доходы населения, так как предприятия будут простаивать,
использовать сокращенную рабочую неделю, брать кредиты на выплату заработной платы
работникам.
Высокие складские запасы являются традиционной проблемой белорусского реального
сектора, которая обострилась в период кризиса и спада спроса на основных рынках сбыта. Так,
запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий за июль 2016 г. увеличились на
24,5 млн. рублей и составили 3,5 млрд. рублей. Соотношение запасов готовой промышленной
продукции и среднемесячного объема промышленного производства в январе-июле 2016 г. составило
65,4% против 73,8% в январе-июле 2015 г.
Отметим, что наибольший размер запасов готовой продукции наблюдался в производстве
текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха. Так, здесь данный показатель в 2,8 раза
превышает среднемесячный объем производства. Достаточно высокий уровень складских запасов
приходится на производство транспортных средств и оборудования (в 2,2 раза), машин и
оборудованияа также производство изделий, не включенных в другие группировки (в 2,1 раза).
Кроме того, что за первое полугодие 2016 года валовой внутренний продукт Беларуси
снизился на и составил 441,98 трлн неденоминированных рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к
уровню января-июня прошлого года. В первой половине 2016 года объем промышленного
производства сократился на 1,6%, а инвестиции в основной - на 19,4%. В свою очередь
производительность труда по ВВП упала на 0,7 %, хотя согласно годовому прогнозу должна вырасти
на 1,5–2 % [1, c.5-6].
На потребительском рынке продолжается снижение спроса на товары и услуги в связи с
уменьшением денежных доходов домашних хозяйств. Объем розничного товарооборота в январеиюле 2016 г. к уровню января-июля 2015 г. снизился на 2,2% , а оптовый товарооборот снизился на
8,2%. Внешнеторговое сальдо товарами и услугами в январе-июне 2016 г. сложилось отрицательным
в размере 148,7 млн. долларов США [1].
Также наблюдалось уменьшение объема экспорта на 19,7%. Так, экспорт в ЕС сократился на
26,6% до 589,9 млн. долларов, импорт — на 13,7% до 286,2 млн. долларов. Положительное сальдо
составило 303,7 млн. долларов [1].
Все вышеописанное говорит о том, что наличие проблемы запасов готовой продукции на
складах свидетельствует о снижающемся спросе на отечественную продукцию, а значит, о проблеме
со сбытом товаров, как в рамках нашей страны, так и за ее пределами. Это связано с тем, что в
первую очередь на образование запасов готовой продукции влияет снижение конкурентоспособности
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продукции, что и приводит к снижению заинтересованности в приобретении товаров отечественного
производства.
В общем, данная ситуация является результатом многих накопившихся проблем, как в
экономике предприятий, так и экономики в целом. К основным таким проблемам можно отнести
постепенно снижающуюся конкурентоспособность продукции, высокую себестоимость продукции
вследствие высокой материалоемкости, использование устаревших технологий и устаревшего
оборудования, упущение сроков модернизации или неэффективное ее проведение, слабую
инновационную активность, негибкость производства, низкую диверсификацию рынков сбыта и др.
Для решения проблемы связанной с наличием большого объема складских запасов готовой
продукции можно выделить возможные пути:

модернизация производства, так как только замена оборудования, не позволит
конкурировать с иностранными конкурентами;

снижение материалоемкости и энергоемкости производства;

повышение рентабельности производства для снижения цен на отечественную
продукцию;

стимулирование сбыта при помощи ценовых факторов;

корректировка каналов сбыта продукции;

трудовая мотивация работников;

принятие мер по повышению уровня организационных работ на складах предприятий
и др.

повышение качества сервиса продажи в точках продажи отечественной продукции
(высококвалифицированное, вежливое обслуживание, предоставление дополнительных услуг,
консультаций и т.д.);

включение застоявшейся продукции во вторичное производство и т.п;
Как было сказано, оптимальным решением вышеуказанных проблем может стать
модернизация предприятий. Однако в рамках реализации плана по модернизации предприятия
столкнулись трудностями, препятствующими получению ожидаемого экономического эффекта. Это
связано с тем, что многие отечественные предприятия в процессе модернизации не уделяют
должного внимания инновационной деятельности, стратегическому планированию, что приводит к
тому, что предприятия не приобретают конкурентные преимущества на рынке.
В современных условиях организации могут завоевывать рынки путем внедрения инноваций.
Хорошим решением в современных условиях является обмен опытом, привлечение молодых
специалистов, большие инновации в НИОКР [2, c.73]. Однако в белорусских условиях государство не
может обеспечить инвестирование во все проекты за счет бюджета. В данном случае решением
может быть комплексная модернизация с привлечением частного и иностранного капитала.
Комплексная модернизация подразумевает не только проведение технических
преобразований: внедрение новейших технологий, достижений науки, промышленности, новых
видов товаров и изделий. Этот процесс также подразумевает экономическую модернизацию,
внедрение самых совершенных систем управления, что будет способствовать повышению
конкурентоспособности продукции [2, c.48].
Инновационная
деятельность
является
основой
обеспечения
производственной,
информационной и экономической безопасности. Вследствие развития новых технических и
организационных решений создаются условия для обновления производственных процессов на
предприятиях [3, c.201]. Инновации способствуют производству продуктов с новыми или
улучшенными характеристиками, предоставлению более качественных услуг, максимально
соответствующих человеческим потребностям. Все это ведет к решению вышеизложенных проблем и
получению более высокой прибыли.
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Я.М. Александрович [и др.].− Минск: Юнипак − 2004. −198 с.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ
НАПРАВЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях глобализации экономики, ужесточения конкурентной борьбы и перехода
Республики Беларусь к устойчивому развитию в значительной степени возрастает роль
инновационной деятельности промышленных предприятий. Поэтому основное внимание в статье
уделяется анализу затрат организаций промышленности Республики Беларусь, а также факторам,
препятствующим инновациям.
Инновационно-активные предприятия Республики Беларусь в основном занимаются такими
видами новаторской деятельности, как приобретение машин и оборудования, связанные с
технологическими инновациями. Поэтому для организаций промышленности нашей страны наиболее
актуальными и результативными являются данные инновации, не смотря на то, что масштабы их
реализации на настоящий момент невелики. В связи с этим в последние годы в промышленности
Беларуси наблюдается постоянное увеличение затрат на технологические инновации в фактически
действующих ценах (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Затраты на технологические инновации организаций промышленности в
фактически действовавших ценах, млрд. руб.
Исходя из выше представленного рисунка можно сказать, что не смотря на сокращение затрат
на инновации (на 826,2 млрд.руб.) в период с 2011-2012 года, экономическая эффективность
инновационной деятельности в Беларуси имеет положительную динамику. Так, если, затраты на
технологические инновации за 2011– 2015 гг. увеличились в 1,2 раза, то объемы инновационной
продукции за тот же период возросли в 2 раза: в 2011 году данный показатель составил 254 957, 8
млрд.руб., а в 2015 году - 577 971, 6 млрд.руб. [1].
Таким образом, на 1 руб. затрат на технологические инновации в 2015 г. приходилось 7,13
руб. инновационной продукции против 4.19 руб. в 2011 г. Однако, по сравнению с индустриально
развитыми странами затраты на реализацию технологических инноваций в Республике Беларусь еще
имеют достаточно низкую отдачу.
Тем не менее, рост затрат на инновационную деятельность не вызвал одновременного роста
инновационной активности. К примеру, число инновационно-активных организаций
промышленности за рассматриваемый период снизилось на 101 единицу или 22,8% (в 2011 году
число инновационно-активных организаций промышленности составило 443 организации, против
342 организаций в 2015 году). Однако, относительное увеличение затрат на приобретение прав на
патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей по
сравнению с затратами на исследования и разработки должно повлечь за собой улучшение
результатов инновационной деятельности [2].
443

Уровень инновационной активности белорусских промышленных предприятий остается
невысоким. Поэтому в современных условиях перехода Республики Беларусь к рыночным
отношениям организациям необходимо принять меры по развитию инновационной активности
промышленных предприятий. Такими мерами могут стать: ускорение создания конкурентоспособной
промышленной продукции экспортной ориентации и высокой рентабельности, что позволит ускорить
как развитие самой организации, так и всей экономики страны, обеспечить конкурентоспособность в
числе стран мира и снизить зависимость экономики страны от других стран. В связи с этим одним из
приоритетных направлений в развитии организаций станет увеличение затрат на технологические
инновации, которые будут способствовать увеличению объема производства и качества продукции,
что позволит обеспечить рост прибыли и рентабельности.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Внешняя торговля является важным способом развития национальной экономики, так как с ее
помощью увеличивается производительность труда, общий объем производства.
В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики Беларусь характеризуется
увеличением объемов товарооборота и услуг. Это связано с высокими темпами экономического
роста, участием в интеграционных процессах в рамках СНГ. Структура промышленного комплекса
определяет высокую степень открытости экономики, более 50% производимых в стране товаров
поставляется на экспорт.[3]
Таблица - Динамика объемов внешней торговли товарами Республики Беларусь приведена в таблице,
млн. долларов США
2000
2005
2011
2012
2013
2014
оборот 15 972
15 972
15 972
15 972
15 972
15 972
экспорт 32 687
32 687
32 687
32 687
32 687
32 687
импорт 87 178
87 178
87 178
87 178
87 178
87 178
сальдо 92 464
92 464
92 464
92 464
92 464
92 464
Экспорт продукции представлен широким сортиментом. К числу ключевым продуктам
экспорта относятся нефтепродукты и нефть, калийные и азотные удобрения, металлопродукция,
грузовые автомобили, тракторы, химические волокна и нити, шины, молочная и мясная продукция,
сахар. Основу импорта составляют энергоресурсы (нефть и природный газ), сырье, материалы и
комплектующее (металлы и изделия из них, сырье для химического производства, части машин.
Основным торговыми партнерами Беларуси являются Российская Федерация, Европейский союз,
Бразилия, Венесуэла, Эквадор, Китай, Индия, Индонезия, Турция.
Таблица - Динамика объемов внешней торговли услугами Республики Беларусь, млн. долларов
США
оборот
экспорт
импорт
сальдо

2000
1 536
1 000
536
465

2005
3 483
2 342
1 141
1 201

2011
8 962
5 610
3 352
2 258
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2012
10 380
6 336
4 044
2 292

2013
12 760
7 506
5 254
2 252

2014
13 431
7 820
5 611
2 209

Транспортные услуги составляют более 50% от общего объема белорусского экспорта, что
связано с выгодным географическим положением страны. К основным компонентам экспорта так же
относятся компьютерные и строительные услуги. ЕС и Россия являются основными торговыми
партнерами в сфере услуг.[2]
Отрицательного сальдо торгового баланса связано с рядом явлений:
1) отсутствие позитивных изменений в товарной структуре экспорта, с преобладанием
сырьевых ресурсов;
2) низкая диверсифицированность внешней торговли.
3) медленное развитие отечественной экспортной инфраструктуры. [1]
Для преодоления проблемы торгового дисбаланса Республики Беларусь следует применить
следующие мероприятия:
1) активное привлечение иностранных инвестиций;
2)структурные преобразования экономики, которые приведут к росту экспорта;
3) наращивание экспорта услуг, а именно, сектора транспорта и логистики.
Таким образом, решение проблем внешней торговли Республики Беларусь путем реализации
мер по изменению структуры и повышению конкурентоспособности национальной экономики будет
способствовать достижению внешнеэкономической сбалансированности.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛЛАРУСЬ
Предпринимательская деятельность проявляется в самых различных сферах и является
прежде всего интеллектуальной деятельностью не только энергичного и инициативного, но и
высоконравственного человека, который, владея полностью или частично какими-либо
материальными ценностями, использует их для организации своего дела с целью получения прибыли
и удовлетворения потребностей других членов общества.
Малый бизнес не может конкурировать с крупными предприятиями. Именно крупные
организации обладают большими финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами, более
квалифицированными работниками.
Но, несмотря на все эти факторы, малое предпринимательство играет важную роль в
экономике страны. Без него рыночная экономика не сможет полноценно функционировать и
развиваться.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что малый бизнес является новой ступенью
развития рыночной экономики и частной собственности. Развитие малого бизнеса в Республике
Беларусь является актуальной для нашей страны в текущее время. Как показывает опыт развитых
стран, малое предпринимательство играет весьма большую роль в экономике, его развитие влияет на
экономический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на насыщение рынка товарами
необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, то есть решает многие
актуальные экономические, социальные и другие проблемы. Опыт ведущих стран современного мира
со всей очевидностью доказывает необходимость наличия в любой национальной экономике
высокоразвитого и эффективного малого предпринимательского сектора.
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Так, в Гражданском кодексе Республики Беларусь предпринимательство определено как
«самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском
обороте от своего имени, на свой риск и под имущественную ответственность и направляемая на
систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи вещей, производимых,
переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ
или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не
используются для собственного потребления» [4, с. 40].
По данным национального статистического комитета Республики Беларусь в период с 20062014 гг., наблюдалось увеличение количества малых организаций. Среднегодовой прирост числа
малых предприятий составил 15%. Однако в 2015 году наблюдалось снижение количества малых
организаций до 105 047, что на 6,4% меньше по сравнению с 2014.
В своей деятельности субъекты малого предпринимательства Беларуси преимущественно
ориентированы на сферу торговли. До 2013 здесь было сосредоточено более 40% от общего
количества предприятий. На данный момент доля сферы торговли составляет 38,5%. Далее на 2015
год в порядке убывания следуют: промышленность – 14%, операции с недвижимым имуществом –
13,6%, транспорт и связь – 12%, строительство – 9%, сельское хозяйство – 3,3% малых предприятий.
Остальные отрасли имеют невысокий процент в общем количестве субъектов малого
предпринимательства.
В период с 2006 по 2012 гг. наблюдалось увеличение доли малых предприятий в объеме
валового внутреннего продукта. К концу 2012 года данный показатель составил 15%. Далее на
протяжении трех лет наблюдается снижение доли в ВВП. И к концу 2015 года составила 14,2% от
общего объема ВВП, прирост за весь период составил 5,4%.
Также наблюдается прирост в средней численности работников. К 2015 году она составила
18,3%. Прирост за период с 2006 по 2015 гг. составил 6,9%. Исходя из этого можно отметить, что
малый бизнес создает новые рабочие места.
Инвестиции в основной капитал до 2014 сохраняли четкую тенденцию к росту, с небольшими
спадами. В 2015 году произошло резкое снижение на 7,2% по равнению с 2014 годом. Таким образом,
на 2015 год доля малых организаций в общем объеме инвестиций в основной капитал составила
23,5% (прирост составил около 16%).
Экспорт товаров на 2013 год составил 26,2% от общего объема. В последующие годы
наблюдается увеличение экспорта товаров и к концу 2015 года данный показатель составил 41,4%
(прирост составил 26,1%).
В импорте товаров наблюдаются некоторые колебания как в отрицательную, так и в
положительную стороны. В итоге к концу 2015 года импорт товаров составил 26,7%, что на 14,7%
ниже экспорта.
Многочисленные исследования в среде предпринимателей, опросы белорусских и
зарубежных исследовательских центров подтверждают, что в области малого предпринимательства
по-прежнему сохраняется большое число препятствий и барьеров для развития. Эти барьеры
оказывают огромное влияние на деятельность предпринимателей на протяжении многих лет. По
мнениям и оценкам предпринимателей и менеджеров малых организаций наибольшие проблемы
характерны для системы налогообложения, деятельности контрольных органов, а также высокое
негативное влияние оказывает стоимость и условия арендной платы и др.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо принятие ряда мер, таких как:
— нормативно-правовое обеспечение условий для устойчивой деятельности малых
предприятий;
— ускоренное освоение новых кредитно-инвестиционных механизмов, облегчающих доступ
субъектов малого предпринимательства к ресурсам;
— совершенствование арендно-имущественных отношений;
— повышение эффективности действующих и новых объектов инфраструктуры по поддержке
малого предпринимательства;
— улучшение условий налогообложения, учета, отчетности, финансово-кредитной
поддержки;
— развитие системы переподготовки и профессионального обучения занятых в малом
бизнесе;
Характеризуя экономическую сущность малого бизнеса как особого раздела экономики
национального, регионального, местного масштаба и особый тип предпринимательской
деятельности, можно сделать вывод о том, что он играет очень важную роль и занимает
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существенное место в экономике страны. Обеспечивает высокий уровень жизни лицам, его
осуществляющим. Воздействует на уровень безработицы, создает новые рабочие места. От уровня
развития малого бизнеса во многом находится в зависимости результативность трансформационных
процессов, происходящих в экономике нашей страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ
Кластеры в современной экономике обеспечивают благоприятные условия для создания
среды производства и внедрения высоких технологий. В экономическом развитии различных стран
большое внимание уделяется развитию малых и средних предприятий, группирующихся вокруг
крупных фирм [1]. Основными признаками формирования региональных кластеров выступают:
разнообразие ресурсов региона; региональные программы развития хозяйствующих субъектов;
самодостаточность ресурсов для развития регионального кластера. В формировании и развитии
региональных кластеров большую роль играет государство [2].
Рассмотрим некоторые особенности региональных кластеров в зарубежных странах.
Особенностью формирования региональных кластеров на территории Франции является то,
что после принятия Программы «Об устройстве и развитии территорий» были созданы организация
по управлению развитием территорий и фонд их обустройства, разработано и утверждено около 100
проектов программ развития регионов, объединенных системой производственных кластеров. С
целью усиления связей между университетами и промышленностью был принят Закон «Об
инновациях», направленный на формирование нового инновационного бизнеса. Все исследования
имели государственную поддержку. Таким образом, кластеры создаются посредством партнерства
между локальными промышленными группировками, университетами и исследовательскими
институтами. Развитие кластеров осуществляется совместно местными властями и региональными
ответвлениями.
В США кластерный подход положен в основу стратегии развития региональных экономик
[3]. Принципы партнерства – основа деятельности американских кластеров, которая ориентирована
на коммерциализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Государство
предоставляет корпорациям безвозмездное использование промышленного оборудования и научных
лабораторий государства; льготы при приобретении сырья и материалов; налоговые льготы;
безвозмездную аренду государственной земельной собственности и т. д. Активная государственная
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политика и мощная финансовая поддержка обеспечивают привилегированное положение и
способствуют к развитию кластеров. Ярким примером кластера, который функционирует на
территории США, является «Силиконовая долина». В основе этого кластера лежит тесное
сотрудничество исследовательских центров и венчурного капитала. В результате взаимодействия
производятся инновации.
Одним из ярких примеров процесса создания кластеров может служить опыт Японии.
Основной отличительной чертой кластера в Японии является ведущая роль крупной компании.
Активная государственная политика способствует зарождению и становлению кластеров, большое
внимание уделяется развитию науки. Основной целью является повышение конкурентоспособности
промышленных технологий посредством сотрудничества корпораций, правительства и
академического сектора. Япония заимствовала новшества у других стран и продолжала их
совершенствовать на своей территории, переходила к самостоятельной разработке определенных
технологий. Следовательно, можно сказать, что разработка кластеров в основном велась
преимущественно с учетом зарубежного опыта, прежде всего американского, но есть и отличия.
Преимущество кластерного подхода состоит в том, что он позволяет комплексно
рассматривать ситуацию в группе взаимосвязанных предприятий, относящихся к разным отраслям.
Кроме того, кластерный подход позволяет использовать как основу стратегии развития кластера опыт
уже успешных объединений. Успех кластерных проектов зависит от эффективного управления
процессами активации кластера и наличия стратегии развития кластера.
В целом, основываясь на опыте зарубежных стран, можно сказать, что региональный
кластер можно представить, как точку роста, как ядро инновационно ориентированной экономики.
Кластеры создаются посредством партнерства между локальными промышленными группировками,
университетами и исследовательскими институтами. Кластерный подход позволяет использовать
опыт уже успешных объединений, группировок. Региональный кластер в зарубежных странах
выступает в роли инструмента, стимулирует развитие региона, формирует особую благоприятную
среду для развития малого, среднего и крупного бизнеса и обладает мультипликационным эффектом,
который оказывает не только положительное влияние на развитие промышленности, но и
способствует повышению уровня и качества жизни населения региона.
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НАУЧНЫЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛЫ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
С каждым годом роль научного и научно-технического потенциалов в социальноэкономическом развитии Беларуси возрастает. Это прежде всего связано с тем, что возникают
потребности в построении инновационной экономики, экономики знаний. Наличие развитого
научного потенциала, разработка и внедрение новых технологий обуславливает развитие страны, а
также успешное позиционирование на мировой арене.
Исследователи и разработчики — важнейшая составляющая научного и научно-технического
потенциалов. От их уровня квалификации, профессиональной подготовки, новаторского мышления
зависит конкурентоспособность разработок, приток финансовых ресурсов в науку. В Беларуси
наблюдается отрицательная тенденция снижения количества исследователей с каждым годом. В 2015
году выполнением научных исследований и разработок занималось 26 153 человек, тогда как в 2014
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году – 27 208 человек, а в 2013 – 28 937 человек. То есть за последние годы наблюдается сокращение
численности работников в научной сфере.
Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы
практически неизменна. В составе персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 17
тысяч человек составляли исследователи, 1,7 тысячи человек – техники, 7,5 тысячи человек –
вспомогательный персонал. Около 20% от общего числа исследователей имели ученую степень. В их
числе
649
докторов
наук
и
2
тысячи
844
кандидата
наук.
На долю женщин-исследователей приходится свыше 40% общего числа исследователей. Среди
докторов наук численность женщин-исследователей занимает 17,7% (115 женщин), среди кандидатов
наук – 40,1% (1 133 женщины).
Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составляют 23,6% от общего числа
исследователей.
В 2015 году в профессиональной структуре научных кадров преобладали специалисты в
области технических наук, удельный вес которых составил 58,8% от общего числа исследователей,
20,3% были заняты в области естественных наук, 7,1% – социально-экономических и общественных
наук.
Исследователей высшей квалификации также больше всего занято в областях естественных и
технических наук: в области естественных наук – 42,3% от общей численности докторов и 37,3% от
общей численности кандидатов наук, в области технических наук – соответственно 21% и 23,8%.
Для Республики Беларусь, избравшей инновационный путь развития, основная роль которого
принадлежит науке, подготовка научных кадров высшей квалификации имеет первостепенное
значение.
Развитие научного и научно-технического потенциалов во многом зависит и от количества
организаций, осуществляющих научные исследования и разработки. К сожалению, в последние годы
отмечается тенденция сокращения числа этих организаций: в 2013 году – 482 организации, в 2014
году – 457 организаций, а в 2015 году в Республике Беларусь 439 организаций обеспечивали
выполнение научных исследований и разработок.
Что касается объема выполненных научно-технических работ, то его количество изменчиво из
года в год. Так, в 2013 году объѐм выполненных научно-технических работ составил 5 651,3 млрд.
руб., в 2014 этот показатель уменьшился и составил 4 994,1 млрд. руб., а в 2015 году он снова
увеличился и достиг 5 443,2 млрд. руб.
Следует отметить, что основой для проведения научных исследований служит развитая
материально-техническая база. Ее ядром являются приборы и оборудование для научных целей. В
Беларуси наблюдается тенденция устаревания материально-технической базы в целом, а также
приборного парка. Крайне медленно растет удельный вес лабораторного оборудования, приборов
нового поколения. Моральный износ прогрессирует с каждым годом и достигает 60 %, что
затрудняет увеличение числа разработок, их качества, а также в целом развитие научного потенциала.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки – это выраженные в денежной
форме фактические затраты на выполнение научных исследований и разработок на территории
страны (включая финансируемые из-за рубежа, но исключая выплаты, сделанные за рубежом). Что
касается данного показателя, то в 2013 году было затрачено 4 372,3 млрд.руб., в 2014 году затраты
уменьшились и составили 4 073,1 млрд.руб., а в 2015 году данный показатель увеличился до 4 495,4
млрд.руб., что является самой большой цифрой за последние 15 лет.
Крупнейший научный центр страны – Национальная академия наук. В еѐ состав входят 40
институтов, 3 тематических отдела, 5 научных и инженерных центров, 2 музея, Центральная научная
библиотека им. Я. Коласа. Важнейшей задачей академической науки является, прежде всего,
определение приоритетных стратегий научной ориентации.
Наукоѐмкось ВВП – это та часть, которая направляется на проведение научных исследований
и разработку high-tech. Мировой опыт показывает, что при значении этого показателя ниже 0,4%,
наука может выполнять в государстве лишь социально-культурную функцию. Так наукоѐмкость ВВП
в 2014 и 2015 годах составила 0,52 %, когда в 2012 и 2013 годах этот показатель был равен 0,67%. В
последние годы наукоѐмкость ВВП не растѐт и не наблюдается значительных сдвигов. Программой
социально-экономического развития на 2016-2020 года разработано, что уровень наукоѐмкости ВВП
за счет всех источников финансирования превысит 1 %.
На современном этапе развития мировой экономики наука и инновации являются одним из
главных факторов социально-экономического развития. Но даже те страны, наукоѐмкость ВВП
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которых составляет 2-4%, не в состоянии обеспечить проведение исследований по всем научным
направлениям.
Поэтому, на мой взгляд, чтобы развивать научный и научно-технический потенциалы нашей
страны, следует избавляться от причин, которые препятствуют данному развитию. Таковыми
причинами являются:
недостаток собственных финансовых средств;
высокие затраты на инновации и длительные сроки их окупаемости;
недостаточность финансовой поддержки государством;
невосприимчивость предприятий к нововведениям;
недостаток высококвалифицированных кадров;
неразвитость инновационной инфраструктуры;
слабая мотивация труда научных, инженерно-технических работников, изобретателей
за достижения в научной деятельности.
Одним из самых главных факторов развития любой сферы, в том числе и научного
потенциала страны, является наличие финансовых ресурсов. Беларусь продолжает находиться на
отстающих позициях по уровню бюджетного финансирования исследований и разработок по
сравнению с другими странами. В результате недофинансирования внутренних затрат на научные
исследования и разработки ставится под угрозу выполнение одного из основных показателей
инновационного развития Беларуси. Для решения этой проблемы целесообразны увеличение объема
финансирования проектов на беспроцентной основе через Белорусский инновационный фонд, а
также организация венчурного финансирования инновационных проектов.
Также немаловажными задачами для развития научного и научно-технического потенциалов
должны стать: создание системы технологического прогнозирования; создание благоприятных
условий для технологического обновления производства; эффективная государственная поддержка
научного сектора, включая его технологический потенциал и людские ресурсы; использование
передовых отечественных и зарубежных наукоемких технологий, стимулировании наукоемкого
экспорта и расширение международного научно-технического сотрудничества.
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ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ В ЭКОНОМИКЕ
РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
Современная внешнеэкономическая политика развитых и быстро развивающихся стран
невозможна без развития международных инновационных кластеров, поэтому исследование
трансформации национальных инновационных систем и инновационной политики стран мира на
основе кластеров под воздействием кризисных явлений в мировой экономике представляется весьма
важной научно-практической задачей.
В стратегиях инновационного развития большинства экономически развитых государств
отмечается сходство используемых ими форм, методов и инструментов стимулирования
инновационной деятельности. С одной стороны, это является прямым следствием процесса
глобализации мировой экономики. С другой же стороны, это ведет к формированию, не только
общих сильных черт, формирующих устойчивое развитие национальных экономик, но и общих для
всех слабостей, отражающихся на динамике подобного развития, что также повышает актуальность
исследования кластеров как фактора повышения конкурентоспособности национальных
инновационных систем.
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В настоящее время в мире создано большое количество кластеров. Лидерами по количеству
кластеров в Национальной экономике являются США (380), Германия (314), Италия (234),
Великобритания (182), Франция (165), Индия (106).
Наибольшее количество кластеров создано в таких сферах экономики, как информационные
технологии (178), биотехнологии (115), экологические технологии (68), автомобилестроение (78);
наименьшее – образовано в нефтяной промышленности (3), производстве кожаных изделий (5) и
строительной арматуры (5).
В кластерах одной или двух стран может быть сосредоточено почти все европейское
производство некоторых видов продукции. Например, в Италии сконцентрированы европейские
кластеры одежды и кожаных изделий, во Франции – все кластеры косметики. В Италии действуют 7
из 8 ювелирных, 13 из 14 обувных, 10 из 12 керамических, 5 из 6 винных, 27 из 44 текстильных
кластеров Европы. В Дании функционируют 20 (56%) из 36 кластеров оптики и фотоники стран ЕС.
Более 60% всех сельскохозяйственных кластеров сосредоточены в двух странах – Италии (42%) и
Франции (20%). На Францию приходится 33% европейских кластеров коммуникаций и 50%
кластеров спортивных товаров. Эти данные говорят о том, что взаимодействие субъектов в кластере и
специализация на конкретном виде экономической деятельности позволяет им быть
конкурентоспособными не только на уровне региона (страны), но и за пределами страны.
В целом положительное влияние кластеров на инновационное развитие национальных
экономик и соответственно уровень их конкурентоспособности отмечается в многочисленных
эмпирических исследованиях (например, К. Кетельс, В Крешенци, М. Сторпер и др.), а также в
докладах ЕС. В частности, отмечается, что предприятия, работающие в кластерной среде, на 20%
больше предлагают рынку новых товаров и на 7% больше вводят новью или усовершенствованные
технологии в сравнении с компаниями, оперирующими вне их. Фирмы кластера больше
регистрируют международных товарных знаков (на 15%) и значительно активнее сотрудничают с
другими компаниями, учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами в сфере
НИОКР (на 21%) [2].
Несмотря на все преимущества, которые сулит экономике страны использование кластеров,
при развитии данного направления и превращении теории в практику существует немало аспектов,
которые могут не только уменьшить эффект от создания в регионе кластера, но и привести к
экономическому спаду. Например, следует учитывать, что большинство предприятий относится к
определенному кластеру, и соответственно, к определенной отрасли промышленности, является
более уязвимым к изменению глобальных экономических и институциональных условий, теряется
экономическая и производственная гибкость. Подобная потеря гибкости может привести к
значительному падению уровня жизни жителей, снижением темпов экономического развития, или
даже потерей экономической стабильности в случае провала попыток данного кластера выиграть
международную конкуренцию и потери доступа к рынкам, или при резком падении спроса на
продукцию кластера (примером может являться значительное падение спроса на аудиокассеты в
связи с повсеместным распространением CD дисков).
Также возможным источником проблем может стать, по мнению ряда ученых, разрыв в уровне
экономического развития страны, имеющих кластеры. Результатом значительного роста доходов в
отдельно взятом регионе может стать значительный отток капитала, населения и общий упадок в
прилегающих к нему регионах, и очевидные проблемы, возникающие в этом случае.
Выявив проблемы кластеризации, можно определить следующие пути развития.В первую
очередь, следует определить приоритетные для государства отрасли, конкурентоспособность
которых в перспективе может быть повышена путем внедрения кластеров.
Следующим шагом является анализ всех аспектов кластерной политики и истории
кластерного развития в ведущих западных государствах, таких как США, отдавая приоритет анализу
именно негативных моментов, для того, чтобы избежать ошибок, допущенных и допускаемых этими
государствами.
После этого следует провести анализ всех мероприятий по государственной поддержке
кластеров, существующих в настоящий момент. Направление на конкурсной основе грантов на
исследования в области кластеризации в отраслевые НИИ позволит ускорить разработку проектов и
исследований в конкретных отраслях.
Также очень важным является создание постоянно функционирующего аналитического
центра, проводящего анализ и картографирование кластеров вместе с определением их
экономических и социальных показателей. Существование подобного инструмента значительно
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облегчает любые исследования и позволяет получать более качественные результаты, что в свою
очередь скажется на скорости и развитии экономической научной мысли в сфере кластеров.
Лишь после выполнения данных шагов, можно приступать к постепенному уточнению и
корректированию планов «Концепций» и «Стратегий» долгосрочного инновационного развития с
целью расширения кластерной сети и укрепления отраслей производства на международных
рынках[3].
Подводя итог, кластеры можно признать возможным источником повышения
конкурентоспособности экономики в условиях волатильности на мировых рынках и нестабильных
ценах на нефть. Однако теория кластеров не может и не является панацеей для резкой стимуляции
экономического роста в отстающих отраслях и одномоментного выхода в лидеры рынка.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Целью большинства туристических предприятий является ведение прибыльного и
продолжительного бизнеса. Чтобы обеспечивать эффективное использование имеющихся ресурсов и
качественно удовлетворять потребительские требования, на предприятиях.проводят постоянную
диагностику финансовой деятельности предприятия. Огромное количество туристических
предприятий использует у себя в работе ситуационный анализ и маркетинговое исследование, для
выявления недостатков на предприятии.
Ситуационный анализ помогает проанализировать внутреннюю и внешнюю сферы
деятельности туристского предприятия, что позволяет выработать конкурентную стратегию развития
предприятия в условиях рыночной экономики. Ситуационный анализ — важнейший метод
маркетинговых исследований [1, с. 14]. Цель SWOT-анализа — предоставить выводы о сильных и
слабых сторонах деятельности организации в связи с внешними возможностями и угрозами.Все
параметры подразделяются на четыре категории: strengths (положительные стороны), weaknesses
(негативные стороны), opportunities (потенциальные возможности) и threats (потенциальные угрозы)
[2].
Проведѐм SWOT-анализ транспортного обеспечения туристического предприятия ОДО
«Колумб и Компания» (г. Барановичи).
Транспорт в настоящее время решает сложные и крупномасштабные задачи, способствуя
созданию целостного туристического продукта. Транспортное обеспечение туристического
предприятия играет значительную роль при конкурентоспособности среди всех туристических
предприятий на туристическом рынке. Сегодня огромной популярностью пользуются автобусные и
авиационные виды перевозок. В большей степени пользуются спросом автобусные туры.
Так, ОДО «Колумб и Компания» имеет специальное разрешение (лицензию) на право
осуществления деятельности в области автомобильного транспорта.
Использование ОДО «Колумб и Компания» собственных автобусов позволяет уменьшить
издержки туристического путешествия и снизить его стоимость. Наибольшее применение
туристические перевозки собственными автобусами нашли в организации туров, ориентированных на
массового потребителя.Предприятие располагает собственными туристическими автобусами марки
«NEOPLAN» на 51 посадочное место каждый [3].
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Опыт работы в транспортном и туристическом бизнесе, а также динамика развития ОДО
«Колумб и Компания» на рынке пассажирских перевозок позволяют предложить транспортные
услуги для:
— деловых поездок;
— обслуживания мероприятий высокого уровня (выставок, фестивалей, концертов, форумов,
конгрессов, конференций;
— корпоративных выездов и индивидуальных заказов;
— аренда автобусов для экскурсионных маршрутов;туристических перевозок [3].
Таблица SWOT-анализ транспортного обеспечения ОДО «Колумб и Компания»
Примечание. Источник: собственная разработка.
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
наличие лицензии (специального разрешения) у
зависимость загрузки автобусов от сезонов года (как
предприятия на наличие транспортных средств
правило, большая доля автобусных туров
(автобусов) и их использование в туристической
приходится на весна-лето);
деятельности;
узнаваемый бренд, благоприятный имидж
непостоянство денежного потока от своих автобусов
туристического предприятия на туристическом
(опять же из-за сезонности);
рынке;
не достаточно продуманная система скидок
команда высококвалифицированных водителей
туристам, которые используют собственные
автобусов;
автобусные туры предприятия очень часто;
постоянное повышение уровня квалификации
слабое техническое состояние транспортных средств
водителей;
(автобусов);
опыт, долгий срок работы предприятия в сфере
отсутствие обновления транспортных средств.
туристического бизнеса;
приемлемые цены на автобусные туры;
свои автобусы отправляют в свои же туры
(предприятие является туроператором, то есть
само организует автобусные туры);
индивидуальный подход к каждому туристу;
устойчивое положение на туристическом рынке.
Потенциальные возможности (О)
Потенциальные угрозы (Т)
высокая конкуренция со стороны
расширение ассортимента туристических
специализированных транспортных компаний
направлений на собственных автобусах;
(например, Ecolines);
поощрение постоянных туристов (клиентов)
смена предпочтений клиентов;
гибкой ценовой политикой;
банкротство и уход с туристического рынка
компаний-конкурентов в связи с нестабильной
падение спроса на автобусные туры;
экономической ситуацией;
приобретение предприятием дополнительных
снижение объѐмов продажи услуг в виду изменения
автобусов;
предпочтений и вкусов клиентов (туристов);
повышение уровня качества предоставляемых
спрос на другие виды перевозок (самолѐты, поезда);
транспортных услуг.
рост налогов в туристической отрасли;
появление дополнительных налогов на транспортное
обеспечение туристических предприятий;
рост дорожно-транспортных происшествий (тем
самым большинство туристов предпочитают
самолѐты);
несоответствие статуса и уровня предоставляемого
сервиса, что может повлечь за собой негативную
реакцию со стороны клиента;
политические факторы (таможенные и пограничные
формальности).
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Однако от выявления угроз со стороны внешней среды не застраховано ни одно из
работающих как в сфере туризма, так и в любой другой сфере, предприятие. Вместе с тем в
распоряжении туристического предприятия ОДО «Колумб и Компания» находятся необходимые
финансовые ресурсы, сотрудники предприятия — высококвалифицированные работники, имеющие
большой опят работы, собственные транспортные средства (автобусы) и высококвалифицированные
водители. Поэтому, если руководство своевременно примет меры по устранению слабых сторон
транспортного обеспечения на предприятии и появившихся угроз со стороны внешней среды,
используя при этом все свои ресурсы и возможности, ОДО «Колумб и Компания» продолжит свое
эффективное функционирование и останется конкурентоспособным благодаря наличию своих
собственных автобусов.
В результате можно сделать вывод, что ОДО «Колумб и Компания» имеет:хорошую
репутацию у потребителя;чѐтко разработанную программу автобусных туров; налаженный маркетинг
и рекламу своих автобусов. Туристическое предприятие ОДО «Колумб и Компания» достаточно
конкурентоспособно, наличие собственных автобусов даѐт предприятию огромное преимущество
перед другими туристическими предприятиями в городе Барановичи.
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РАЗВИТИЕ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В современных условиях интенсивного научно-технического развития во всем мире
пристальное внимание уделяется разработке и освоению нововведений, без которых дальнейший
прогресс в обществе был бы невозможен. В связи с этим, особую значимость приобретает венчурный
бизнес.
Венчурный бизнес – вид бизнеса, ориентированный на практическое использование
технических и технологических новинок, результатов научных достижений, еще не опробованных на
практике. Этот вид бизнеса связан с большим риском, поэтому венчурный бизнес часто называют
рисковым.
Венчурное финансирование является наиболее эффективной формой финансирования
инвестиционных проектов малого бизнеса, особенно инновационного направления. Оно широко
развивается в США, Западной Европе и в последние годы стало использоваться в Беларуси. В целях
оказания содействия развитию малого предпринимательства в Республике Беларусь создана и
действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. На
сегодняшний день в Республике Беларусь в качестве субъектов инновационной инфраструктуры
зарегистрировано 8 научно-технических парка и 4 трансфера технологий.
В Республике Беларусь развитие законодательства о венчурном финансировании началось в
январе 2007 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь № 1 о возможности создания
венчурных организаций. Однако как показала практика, запустить венчурные механизмы не удается
сразу и без ошибок. Поэтому после длительных изменений в мае 2010 г. был подписан еще один Указ
Президента Республики Беларусь № 252, где Белорусский инновационный фонд (Белинфонд),
который финансирует инновационные проекты на возвратной основе, наделен статусом венчурной
организации. Финансирование венчурных проектов Белинфондом в установленном порядке начато в
2013 г.
Первыми в процессе развития реальной венчурной индустрии страны стали так называемые
Минские Стартап Уикэнды (Minsk Startup Weekend). Первое из них прошло 4-5 декабря 2009 г. Как
тренинговый марафон для предпринимателей, желающих опробовать возможности реализации своей
идеи на практике.
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Второй предпринимательской инициативой, способствующей популяризации венчурного
сектора экономики республики, стала регистрация Общественного объединения «Сообщество
бизнес-ангелов и венчурных инвесторов «БАВИН», призванного объединять обладателей капитала с
носителями идей без посредников, а также поддерживать проекты с большой перспективой роста.
Следующая инициатива в развитии венчурного сектора – Агентство Венчурных Инвестиций
(АВИ), компания, зарегистрированная в марте 2011 г. и работающая в сегменте инновационных
компаний и венчурного финансирования, помогающая создавать и продвигать перспективные
стартапы. В рамках данной инициативы осенью 2011 г. зарегистрирован первый в Беларуси посевной
венчурный фонд в it-проекты.
Целесообразно будет рассмотреть показатели инновационной и промышленной деятельности
организаций в Республике Беларусь за последние 3 года (Таблица 1).
Таблица 1
Показатели инновационной и промышленной деятельности организаций в Республике Беларусь за
2013-2015 годы
2013
2014
2015
Число
инновационно-активных
организаций
411
383
342
промышленности, единиц
Доля инновационно-активных организаций в общем
числе обследованных организаций
21,7
20,9
19,6
промышленности, процентов
Удельный
вес
отгруженной
инновационной
продукции в общем объеме отгруженной продукции
17,8
13,9
13,1
промышленности, процентов
Затраты на технологические инновации организаций
промышленности в фактически
9 986,2
10 281,9
10 616,7
действовавших ценах, млрд. руб.
Источник: собственная разработка на основании [1]
Анализируя количество инновационно-активных предприятий в Республике Беларусь, можно
заметить, что, по сравнению с 2013 годом, их количество в 2014 году уменьшилось на 28 единиц и
составило 383 предприятия, (20,9 % от общего числа организаций промышленности в стране, в 2013
году этот показатель равнялся 21,7%). Тенденцию снижения можно также наблюдать и в 2015 году –
число инновационно-активных предприятий снизилось по сравнению с 2014 годом на 10,7%.
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной
продукции промышленности за анализируемый период снизился на 4,7 п.п. и составил в 2015 году
13,1%. Это обусловлено тем, что наиболее доходный этап для реализации инновационной продукции
наступает через 3 – 4 года после завершения ее разработки, то есть, когда продукция уже не
относится к новой.
Общая сумма затрат на технологические инновации организаций промышленности в 2014 и
2015 году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 295,7 млрд. руб. ( на 3%) и 630,5 млрд. руб. (на
6,3%) соответственно.
Законодательством Республики Беларусь в целом предусмотрены различные формы
поддержки инновационной деятельности в виде налоговых и иных стимулирующих инструментов:
освобождение от налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на недвижимость,
налога на землю, таможенных пошлин, выделение средств из республиканского бюджета на
финансирование развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры
и другие.
Тем не менее, есть ряд негативных факторов, которые необходимо преодолеть с целью
дальнейшего развития венчурного бизнеса в стране. Назовем их: отсутствие в Республике Беларусь
отрасли венчурного инвестирования; отечественные и иностранные инвесторы не осуществляют
крупные инвестиции в формирование белорусской высокотехнологичной экономики; отсутствие
прорывных технологий и идей; не в полной мере проработано законодательство по данной
проблематике.
Основной проблемой белорусского венчурного бизнеса является высокая степень риска при
осуществлении венчурного проекта. Для Беларуси венчурный бизнес – новое явление в экономике. И
поэтому, неудивительно, что «всѐ новое» сталкивается с большими трудностями при реализации. Нет
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сомнений, что со временем при накоплении передового опыта венчурный бизнес может занять своѐ
достойное место, но только при активной проработке основных положений в правительстве.
Венчурное предпринимательство, которое находится в нашей стране лишь в самой начальной
стадии, имеет значительную перспективу роста и может сыграть роль катализатора дальнейшего
развития инновационного малого бизнеса.
Основными отраслями в разрезе венчурного бизнеса, которые будут развиваться наиболее
активно и способны конкурировать в мировом масштабе - это био, информационные технологии и
медицина. Так, одним из успешных белорусских проектов последнего времени является компания
Viaden Mobile ставшая за 2 года лидером в СНГ по продуктам для iPhone и iPad – игры, софт для
фитнеса и спорта.
Финансирование инноваций, осуществляемое в частности с помощью венчурного
инвестирования, во всем мире признано одним их наиболее эффективных механизмов ускорения
процессов качественных трансформаций в экономике. В связи с этим, Беларуси для того, чтобы
активизировать развитие экономики, необходимо развивать этот вид бизнеса.
Список использованных источников
1. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь [Электронный ресурс]/
Национальный
статистический
комитет
Республики
Беларусь.
–
Режим
доступа:
http://www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 19.11.2016.
2. Давтян М. А. Экономика инновационной деятельности предприятия: учеб. пособие / М. А.
Давтян, Щербакова Т. С. – М.: РУДН, 2014. – 430 с.
УДК 336.711
Ромашко Т.А.
Полесский государственный университет, г. Пинск
Научный руководитель: Новик Т.В., старший преподаватель
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Главным звеном банковской системы любого государства является центральный банк страны.
В нашей стране – это Национальный банк Республики Беларусь. Он был создан в 1991 г.
Национальный банк Республики Беларусь является центром кредитной системы нашей страны.
Его роль огромна, а в условиях современной экономики она продолжает ещѐ больше возрастать.
Национальный банк является регулирующим центром в вопросах налично-денежного оборота.
Список его функций и задач многолик, однако к самым важным задачам можно отнести: обеспечение
устойчивости национальной валюты, снижение темпов инфляции, а также разработка единой
государственной денежно-кредитной политики.
Сейчас деятельность Национального банка Республики Беларусь приобретает важнейшее
значение, из-за того, что от его эффективного функционирования и правильно выбранных методов,
при помощи которых он может осуществить свою деятельность, зависит стабильность и дальнейший
рост экономического потенциала Республики Беларусь, отдельных секторов экономики, а также
устойчивость позиций на международном рынке.
Национальный банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь, Банковским Кодексом Республики Беларусь, нормативными правовыми актами
Президента Республики Беларусь, Уставом Национального банка и независим в своей деятельности
Основными целями работы центрального банка страны являются:
защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной
способности и курса по отношению к иностранным валютам;
обеспечение стабильности банковской системы Республики Беларусь;
обеспечение надежного, эффективного и безопасного функционирования платежной системы.
Место и роль Национального банка в функционировании экономики, взаимосвязь и
взаимодействие с другими составляющими экономической политики государства проявляются через
выполняемые им функции. Осуществление своих функций позволяет ему обеспечить достижение
своих главных целей деятельности.
Ключевая роль Национального банк состоит в формировании и реализации денежнокредитной политики – одного из важнейших направлений общеэкономического регулирования в
стране, которая представляет собой целый комплекс мероприятий, направленных на регулирование
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денежной массы в обращении, уровня процентных ставок, объемов выдаваемых кредитов,
сдерживания инфляции.
Показателем, характеризующим уровень инфляции, является индекс потребительских цен. По
данным Национального статистического комитета, инфляция в 2015 составила 12%.
В августе 2016 года в Беларуси впервые за много лет была зафиксирована дефляция, которую
обеспечило сезонное снижение цен на фрукты и овощи. С начала 2016 года за январь-сентябрь
инфляция выросла до 8,3%. Инфляция по прогнозным показателям за 2016 года не должна превысить
12%. Для замедления инфляции и повышения эффективности денежно-кредитной политики
Национальный банк осуществил переход к режиму монетарного таргетирования, в рамках которого
основным инструментом достижения цели по инфляции выступает контроль за денежным
предложением. В качестве промежуточного ориентира определен прирост широкой денежной массы
как показатель, имеющий устойчивую взаимосвязь с динамикой цен, в качестве операционного
ориентира – уровень рублевой денежной базы.
Рассмотрев деятельность банка в области проведения процентной политики, можно
остановиться на главном и основном показателе – ставке рефинансирования, напрямую влияющей на
развитие белорусской экономики, посредством предоставления ―дорогих‖ или ―дешевых‖ кредитов.
Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся
базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая
основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.
Эти кредиты являются рефинансированием временной нехватки финансовых ресурсов. Через такие
кредиты обеспечивается регулирование ликвидности банковской системы при недостатке у
кредитных организаций средств для осуществления кредитования клиентов и выполнения, принятых
на себя обязательств. Ставка рефинансирования является основным индикатором стоимости
централизованных кредитных ресурсов. От ее величины зависит доступность кредитов, прежде всего,
реальному сектору экономики и масштаб притока новых денег в экономику страны.
Динамика ставки рефинансирования за последние годы имеет тенденцию к снижению. С 9
января 2015 года она составляла 25% годовых. С 1 апреля 2016 года уменьшилась на один
процентный пункт и составила 24% годовых. Следующие снижение ставки рефинансирования
произошло с 1 мая до 22%, затем с 1 июля до 20%. С 17 августа 2016 года ставка рефинансирования
установилась на уровне – 18%.
В результате принятых мер процентной политики в январе – сентябре 2016 г. было отмечено
уменьшение процентных ставок на кредитно-депозитном рынке. Средняя процентная ставка по
новым кредитам банков в национальной валюте в августе 2016 г. составила 23,5 % годовых,
уменьшилась на 10 процентных пунктов по сравнению с январем 2016г, в т. ч. для юридических лиц
– 23,5 % годовых и на 10,7 процентного пункта, для физических лиц – 23,2 % годовых и на 6,1
процентных пункта.
Средняя процентная ставка по новым срочным вкладам (депозитам) в белорусских рублях в
августе 2016 г. составила 11% годовых, она снизилась на 15 процентных пунктов по сравнению с
январем 2016 г., в т.ч. для юридических лиц – 10,5 % годовых и на 16,1 процентного пункта, а для
физических лиц – 14,6 % годовых и на 8,3 процентных пункта.
Подводя итог, следует отметить, что Национальный банк Республики Беларусь сегодня –
основная составная часть кредитно-финансовой системы нашей страны. Осуществляя оптимальную
денежно-кредитную политику, Национальному банку удалось добиться определенного прогресса.
Динамика денежно-кредитных агрегатов выдерживается в пределах запланированных параметров,
рыночные котировки рубля относительно стабильны, проводятся необходимые мероприятия по
наращиванию золотовалютных резервов, платежная система функционирует нормально.
Замедление темпов роста денежной массы, формирование чистого предложения иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке, нормализация ситуации на депозитном рынке
обусловливают уменьшение инфляционного давления в стране. Это создает возможности для
поступательного снижения реальных процентных ставок в экономике, учитывая их достаточно
высокий текущий уровень.
Одновременно будет продолжено регулирование денежного предложения. В настоящее время
это объективно необходимо для сохранения макроэкономической сбалансированности и обеспечения
финансовой стабильности.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В Республике Беларусь законодательством предусмотрены различные формы поддержки
инновационной деятельности в виде налоговых и иных стимулирующих инструментов:
освобождение от налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на недвижимость,
налога на землю, таможенных пошлин, применение пониженных налоговых ставок, выделение
средств из республиканского бюджета на финансирование развития материально-технической базы
субъектов инновационной инфраструктуры, возмещение из средств республиканского бюджета части
процентов за пользование банковскими кредитами и др. [1].
Однако в развитии инновационной деятельности существуют и определенные проблемы. Так,
в Концепции Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–
2020 гг. выделены следующие проблемные вопросы: низкий уровень инвестирования в
инновационные проекты и отсутствие единого механизма координации и контроля за данным
процессом; невысокая доля бюджетного финансирования науки (0,25–0,3 %); неэффективность
отдельных НИОК(Т)Р, что связано с недостаточной проработкой вопросов маркетинга, отсутствием
опыта создания проектных команд и др.; низкий спрос на инновационную продукцию со стороны
организаций реального сектора экономики, слабая восприимчивость к нововведениям, недостаточная
кооперация с разработчиками инноваций; отсутствие системной работы по созданию
инжиниринговых структур для сопровождения научных проектов, комплексного внедрения
технологий и разработки инновационных проектов [2].
В целях совершенствования инновационного развития национальной экономики необходимо
систематическое изучение зарубежной практики стимулирования и финансирования инновационной
деятельности.
Так, исследование опыта стран-инноваторов позволяет сделать следующие выводы:
в настоящее время органы государственной власти сохраняют свое влияние в определении
ключевых направлений и приоритетов исследований и разработок, финансировании отдельных
стадий инновационного процесса, а также в стимулировании инновационной деятельности.
Государство преимущественно участвует в финансировании фундаментальных исследований,
которые осуществляются государственными лабораториями, институтами и университетами. Оно
принимает на себя те затраты, которые не являются экономически обоснованными в пределах
горизонта оперативного планирования для частного бизнеса. Это расходы на исследования и
разработки, связанные с: подготовкой квалифицированных кадров для новых направлений науки;
укреплением национальной безопасности; реализацией долгосрочных крупномасштабных
инновационных проектов. Таким образом, фундаментальные исследования финансируются в
основном из государственных источников (страны ЕС, США), а прикладные исследования –
бизнесом. Кроме того, наблюдается устойчивая тенденция к кооперации между университетскими
исследованиями и бизнесом (США, Германия и др.);
все экономически развитые страны создают особые условия для поддержки и
финансирования инноваций. Например, для привлечения частного капитала создаются «ангелы
бизнеса» (Великобритания), сети банков и инновационных центров (Бельгия, Нидерланды, Франция
и др.). Развитию инновационной деятельности способствуют центры по распространению инноваций,
которые обладают статусом независимых организаций консультационного характера в области
технологии и бизнеса. Эти центры оказывают помощь инновационному бизнесу по таким аспектам,
как: коммерциализация результатов исследований и разработок; трансфер технологий; развитие
адаптационных способностей и возможностей компаний к новым технологиям, в том числе поиск и
сведение вместе потенциальных партнеров; распространение информации об инновационной
политике; осуществление транснациональных инициатив в области инноваций;
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вместе с прямым финансированием (предоставление субсидий, грантов, кредитов на льготных
условиях, гарантии возмещения части вложенных средств и др.) в международной практике широкое
распространение получило косвенное финансирование: возможность ускоренной амортизации;
возможность получения льготного налогообложения компаниям, которые занимаются
инновационной деятельностью, а также предоставления льгот при налогообложении университетов и
НИИ (Великобритания, США, Китай, Япония); создание фондов венчурного капитала, которые
занимаются финансированием инновационных проектов МСП и др.;
важным инструментом финансового обеспечения стратегии инновационного развития
экономики являются целевые программы, которые концентрируют бюджетные и внебюджетные
средства, выделенные на финансирование научных исследований и разработок. Разработка программ
в рамках стратегии инновационного развития экономики или их компонентов предусматривает:
концентрацию материальных и финансовых ресурсов для достижения цели; изменение пропорций и
приоритетов развития; определения сроков выполнения поставленных задач; обоснования форм и
методов финансового и ресурсного обеспечения.
Как показывает зарубежный опыт, все страны разрабатывают программы инновационного
развития с определением приоритетных отраслей национальной экономики. Для формирования
стратегии инновационного развития, целью которого стало определение стратегических приоритетов
в сфере инноваций и исследований, необходимых для роста конкурентоспособности страны, стало
широкое использование новых инструментов прогнозирования, таких как Форсайт.
Примечательно, что в программах инновационного развития стран-инноваторов, как правило,
определено не более трех-четырех приоритетных отраслей национальной экономики, в то время как
страны-умеренные инноваторы определяют более десяти приоритетных направлений развития, в
результате чего происходит «распыление» средств финансирования и как следствие недостаток
средств на те проекты, в которых страна могла бы преуспеть. В данном случае показателен пример
стран ЕС. Так, общей тенденцией для всех стран ЕС является уменьшение исследований и разработок
в оборонно-промышленном комплексе, хотя в таких странах, как Франция, Испания и
Великобритания доля этих расходов еще достаточно высока. При этом в странах ЕС наблюдается
увеличение расходов на исследования и разработки в сфере экологии и здравоохранения. Для
частного сектора стран ЕС характерно увеличение доли расходов на исследования и разработки в
приоритетных отраслях промышленности – автомобилестроении, химической и электротехнической
промышленности. При этом международное разделение труда на данном этапе обусловило
специализацию затрат отраслевых исследований и разработок по отдельным странам. В
Великобритании – в области фармацевтики, авиационной и ракетно-космической промышленности
(22 и 10% соответственно от всех ассигнований на исследования и разработки в частном секторе). В
Швеции – в электронной промышленности, автомобилестроении и фармацевтической
промышленности (22, 18 и 15%). В Финляндии – в электронной промышленности и машиностроении
(44 и 15%). В Германии – в автомобилестроении, химической промышленности и производстве
электроники (24, 12 и 11%) [3]. Приведенные данные подтверждают «сосредоточенность»
экономически развитых стран на финансировании отдельных секторов экономики.
Рассмотренный зарубежный опыт стимулирования и финансирования инновационной
деятельности может быть использован как в Республике Беларусь, так и в других странах,
активизирующих инновационное развитие национальной экономики.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОЗОРОСТІ ДЛЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Реформування залізничного транспорту України та стратегічне прагнення України щодо
інтеграції у європейське співтовариство потребує визначення концептуальних підходів лібералізації
ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту.
Аналіз наукових публікацій присвячених питанням ціноутворення на підприємствах залізничного
транспорту свідчить, що питання визначення концептуальних підходів лібералізації ціноутворення в
потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту залишилося поза
увагою, тому в зв‘язку з цим видається актуальним розгляд питання щодо визначення того, що
необхідно для реалізації одного із важливих принципів лібералізації ціноутворення в потенційно
конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту.
Виходячи з визначення лібералізації ціноутворення в потенційно конкурентних секторах
діяльності підприємств залізничного транспорту [1] та концепції – під концепцією лібералізації
ціноутворення на послуги залізничного транспорту будемо розуміти провідний задум, що визначає
стратегію дій у послабленні державного регулювання ціноутворення з поступовим розширенням меж
економічної свободи щодо встановлення цін на продукцію підприємств залізничного транспорту, яка
створюється у потенційно конкурентних секторах, в результаті створення для них таких умов
господарювання, які стимулювали б розвиток конкуренції, в тому числі й шляхом її адвокатування.
Формалізуючи концептуальні підходи, на яких повинна базуватися лібералізація ціноутворення слід
говорити про те, що такі підходи мають враховувати передумови лібералізації ціноутворення та
базуватися на принципах лібералізації ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності
підприємств залізничного транспорту.
Одним із таких важливих принципів для лібералізації ціноутворення в потенційно
конкурентних секторах діяльності залізничного транспорту є принцип прозорості [2].
Для реалізації принципу прозорості необхідно здійснювати регламентацію процесів щодо
захисту, специфікації та розмиття прав власності, покращення регулювання, удосконалення
можливості доступу всіх зацікавлених осіб до процесу зміни регулювання. Так у разі реалізації змін
щодо лібералізації ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств
залізничного транспорту необхідно, щоб потенційні учасники, які можуть увійти на ринок перевезень
мали можливість доступу до процесу зміни регулювання, потрібно, щоб їхня позиція щодо
запроваджуваних змін була почута та врахована, тобто щоб «аутсайдери» не були дискриміновані
вкоріненими гравцями ринку.
Окремим важливим елементом прозорості має стати облік усіх субсидій (прямих та
непрямих), прозорий облік витрат і доходів, пов‘язаних із наданням субсидованих послуг, на основі
міжнародних стандартів бухгалтерської звітності та міжнародно визнаних методів розподілу витрат
за напрямками діяльності й підтвердження аудиторським висновком даних [3].
Також необхідно, щоб норми Закону України «Про захист економічної конкуренції» у сфері
конкуренції превалювати над положеннями інших законів. Хоча поки що Закон України «Про
природні монополії» залишається основним законом у сфері дії природних монополій [3].
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
На сегодняшний день тема инвестиций является достаточно актуальной. Динамическое развитие
экономики не будет происходить без активизации деятельности в отраслях экономики. Инвестиции
способствуют обновлению производственного потенциала и тем самым приводят к росту экономики.
О положении дел в экономике страны можно вполне уверенно судить по характеру процессов,
происходящих в инвестиционной сфере.
Инвестиционная деятельность – основа всего процесса расширенного воспроизводства. Важность
сельского хозяйства в экономике Республики Беларусь подчѐркивает численность населения,
занятого в данном секторе. Численность занятого населения в сельском хозяйстве в Республике
Беларусь в 2014 году составило 430,7 тыс. человек, а в 2015 году произошло увеличение на 0,7%. Это
9,7% от всего работающего населения в стране. Можно сделать вывод, что в сельском хозяйстве
создаются рабочие места [1].
К сожалению, инвестиционный климат в Республике Беларусь оценивается относительно
невысоко. Например, в ежегодном рейтинге DoingBusiness-2015, подготовленном экспертами из
Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, Беларусь заняла 57-е место из стран
из 189 стран, при этом годом ранее Беларусь была удостоена 63-го места, что говорит нам о заметном
улучшении инвестиционного климата за последний год. Одним из основных критериев
формирования благоприятного инвестиционного климата является наличие полноценной кредитной
системы, способствующей концентрации инвестиционных ресурсов и их эффективном
распределению, а также наличие стабильной экономики.
На основании данных Национального Статистического комитета можно сказать, что сумма
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства с 2010 по 2015 г. постоянно изменяется.
Максимального значения размер инвестиций достиг в 2013 г. и составил 27280,9 млрд. руб. Средний
темп прироста инвестиций за анализируемый период с 2010 по 2015 год составил 18,3%. Отметим,
что сумма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства занимает достаточно небольшую
долю в общей сумме инвестиций и составляет в среднем 12,6%. Рассмотрев инвестиции в
сопоставимых ценах можно сказать, что выросли они лишь в 2012 г.
Четверть прибыли предприятий сельского хозяйства идет на погашение кредитов. С 2011 по
2015 год аграрный сектор взял кредитов на 274 трлн. рублей – примерно на $15,7 млрд. С начала года
на погашение кредитов сельскохозяйственные предприятия отдали 24% своей прибыли, а
предприятия переработки – вообще 43%. В такой ситуации фермеры побеждают своих
государственных коллег.
Сельское хозяйство в Республике Беларусь является одной из тех отраслей, в которую
инвестируется достаточно небольшое количество денежных средств. Считается, что это не
эффективно, к тому же инвестиции в сельское хозяйство требуют более длинных денежных ресурсов.
Такая тенденция замедляет развитие этой отрасли. В основном сельское хозяйство получает только
субсидии от государства, инвестиции намного реже.
Стоит заметить, что субсидии, безвозмездная помощь государства сельскому хозяйству, не
способствуют повышению эффективности в этой отрасли. На сегодняшний день существует острая
необходимость в привлечении иностранных инвестиции. Использование иностранных инвестиций
позволит более широко привлечь эффективные зарубежные технологии и технические средства, что в
совокупности с национальными финансовыми и материальными ресурсами позволит повысить
качество и снизить затратность производимой продукции. Сельскому хозяйству необходимо
выстроить приоритетные направления инвестиций. Так же необходимо использовать альтернативные
источники финансирования: лизинговое финансирование, венчурные капиталы, ипотечные кредиты
[2].
Список источников:
1. Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь
[Электронный ресурс].
– 2016. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/publications/izdania/public_compilation/index_5313/. – Дата доступа: 08.11.2016.
461

2. Министерство экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим
доступа: http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/invest–klimat/pezultat. – Дата доступа: 08.11.2016.
УДК 338.28
Солтан Г.В.
УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Республика Беларусь
Научный руководитель: Володько О.В., доцент, к.э.н.
ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В современных рыночных условиях все большее значение приобретает инновационное
развитие экономики, которое подразумевает вовлечение регионов в процессы формирования и
реализации механизмов стимулирования инновационной деятельности. В связи с этим, значимое
место в инновационной политике занимают региональные кластеры.
Региональный (локальный) кластер — группа географически сконцентрированных компаний
из одной или смежных отраслей и поддерживающих их институтов, которая производит схожую или
взаимодополняющую продукцию и характеризуется наличием информационного обмена между
фирмами-членами кластера и их сотрудниками, за счет которого повышается конкурентоспособность
кластера в мировом хозяйстве [1].
Для того чтобы рассмотреть возможность формирования инновационных региональных
кластеров в Республике Беларусь следует изучить финансовые показатели, характеризующие
способность к формированию кластеров за 2005-2015 гг. на основании статистических данных [2, 3].
К таким показателям относят чистую прибыль организаций, удельный вес убыточных организаций и
рентабельность продаж.
Чистая прибыль организации отображает часть прибыли организации, которая осталась после
уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Именно эта часть
прибыли может быть использована для формирования и развития инновационных кластеров в
регионе.
Наибольшая чистая прибыль организаций в период с 2005 г. по 2015 г. наблюдалась в
Минской области. В этом периоде данный показатель в области вырос в 9,5 раза. В 2005-2015 гг. в
связи с высокой эффективностью выпуска продукции организации Брестской области увеличили
чистую прибыль на 32,3%, а предприятия Минской области — в 9 раз. Несмотря на это, чистая
прибыль организаций Витебской, Гродненской и Гомельской областях снизилась на 5,1%, 61,2%,
94,3% соответственно. В связи с низким контролем издержек на предприятиях Могилевской области
чистая прибыль в 2015 гг. стала отрицательной и по сравнению с 2005 г. сократилась в 5,5 раза.
Количество убыточных организаций в период с 2005 г. по 2015 г. в таких областях, как
Брестская, Гродненская и Могилевская увеличилось незначительно на 4,0%, 5,4% и 15,5%
соответственно. Удельный вес убыточных предприятий Витебской области, г. Минска и Минской
области вырос на 37,5%, 31,4% и 51,3% соответственно. Стоит отметить, что в 2005-2015 гг. в
Гомельской области количество убыточных организаций снизилось на 5,1%.
Рентабельность продаж является важным показателем, отражающим долю прибыли в общей
сумме выручки. Наибольшая рентабельность продаж в Республике Беларусь с 2005 г. по 2015 г.
отслеживалась в Минской области и составляла в среднем 11%. В Гомельской области
рентабельность продаж в рассматриваемом периоде была немного меньшей, чем в Минской, однако
изменения происходили более плавно (средняя рентабельность продаж составляет 8,5%). Самая
низкая рентабельность наблюдалась в Витебской области и равнялась в среднем 5,9%. Рассматривая
временной отрезок изменений, следует отметить, что высокой рентабельностью продаж по областям
страны характеризуется 2011 г., а самой низкой – 2010 г.
Немало важным фактором, влияющим на формирование инновационных территориальных
кластеров, является количество функционирующих инновационно-активных организаций в областях
Республики Беларусь [4, 5].
В период с 2005 г. по 2015 г. количество инновационно-активных организаций
промышленности в Брестской области сократилось на 20,8%, в Витебской области выросло на 96,8%,
в Гомельской области уменьшилось на 26,2%, в Гродненской области осталось на прежнем уровне, в
г. Минске увеличилось на 25,7%, в Минской области снизилось на 17%, а в Могилевской области
выросло на 24%. Таким образом, в рассматриваемом периоде в связи с наибольшим развитием
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инновационного потенциала в Витебской и Могилевской областях, а также в г. Минске количество
инновационно-активных организаций промышленности увеличилось.
В 2005-2015 гг. количество инновационно-активных организаций сферы услуг в Брестской
области увеличилось в 2 раза, в Витебской области уменьшилось в 3 раза, в Гомельской области
осталось на прежнем уровне, в Гродненской области снизилось в 2 раза, в г. Минске выросло на
43,8%, в Могилевской области уменьшилось на 25%, а в Минской области данные организации
окончательно перестали функционировать. Следовательно, в рассматриваемом периоде в Брестской
области и в г. Минске количество инновационно-активных организаций сферы услуг выросло в связи
с тем, что в данных регионах наиболее развиты социальная сфера и сфера обслуживания, входящие в
состав сферы услуг.
Проведенный анализ финансовых показателей показал, что административнотерриториальные единицы Республики Беларусь имеют потенциал к развитию инновационной
деятельности. Таким образом, в Республике Беларусь необходимо формировать и развивать
инновационные региональные кластеры в Гомельской, Витебской и Гродненской областях, так как
финансовые показатели, характеризующие деятельность организаций в данных областях,
представлены на достаточно высоком уровне, однако количество инновационно-активных
организаций является низким. Также необходимо развивать имеющиеся инновационные организации
в г. Минске, Минской и Брестской областях. Этому может способствовать разработка национальной
кластерной концепции страны, сетевое сотрудничество, а также развитие государственно-частного
партнерства в инновационной деятельности.
Таким образом, в качестве основных мероприятий, способствующих формированию
инновационных территориальных кластеров в Республике Беларусь, следует выделить:
- выдачу субсидий субъектам хозяйствования для реализации программы развития кластеров
региона;
- вовлечение государственных институтов в мероприятия по реализации развития
кластеризации в стране;
- стимулирование государственных компаний, участвующих в региональных кластерах.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСИ
В настоящее время формирование инновационной экономики является приоритетным
направлением для многих стран, т.к. в международном экономическом пространстве происходит
усиление конкурентной борьбы. На успех реализации инноваций на предприятии влияют такие
факторы, как научно-технический и инновационный потенциал, производственно-техническая база,
основные виды ресурсов, крупные инвестиции, соответствующая система управления.
Инновационный потенциал организации – это мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие
достижение поставленной инновационной цели, т.е. мера готовности к реализации проекта или
программы инновационных стратегических изменений. Потенциал организации имеет две
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составляющие: готовность к стабильной производственной деятельности и готовность к инновациям
[1]. Предприятие, предлагающие потребителю более совершенные товары и услуги, созданные с
применением результатов научно-технической деятельности пользуются большим спросом. Однако
для того, чтобы утвердиться на международном рынке, бизнесу необходимо повышать
инновационную активность, что, несомненно, будет способствовать повышению эффективности
производства, росту репутации на международной арене и обеспечению инновационной
безопасности. Решение существующей проблемы возможно с помощью активного внедрения в
практическую деятельность хозяйствующих субъектов основ научно-технического развития. Следует
отметить, что многие авторы делают упор на ресурсное обеспечение инновационных проектов,
финансово-экономические и организационно-технические аспекты деятельности фирмы, другие — во
главу угла ставят корпоративный дух, политику предприятия по отношению к нововведениям. Но
большинство авторов выделяет процесс реализации инновационных инициатив и выхода новаций на
рынок как важнейшую отличительную черту именно инновационного потенциала в отличии от
научно-технического потенциала. Тем самым подчеркивается, что инновационный потенциал, его
высокий уровень — есть средство достижения прибыли. Концентрация в фирме знаний и навыков
научного и инженерного персонала, высокий научный потенциал, наличие специалистов по
маркетингу, а также сосредоточение технологических компетенций в хозяйственных подразделениях,
а значит, наличие в организации достаточного количества научных и высококвалифицированных
кадров есть условие для успешной генерации или воспроизведения новаций.
По данным версии рейтинга «Глобальный инновационный индекс — 2016», Беларусь стала
79-й из 128 стран. По сравнению с 2015 г. страна потеряла сразу 26 позиций. Следует заметить, что
мировыми лидерами в сфере инноваций названы Швейцария, которая возглавляет список шесть лет
подряд, Швеция, Великобритания, США. По данным Программы развития Организации
Объединѐнных Наций (ПРООН) / United Nations Development Programme (UNDP), Беларусь
разместилась на 20- й строчке списка из 188 государств по индексу образования. Помимо этого,
следует отметить активную деятельность в области создания новых знаний и патентования,
характерную для Беларуси. Так, по индексу знаний республика в последние годы поднялась с 52-го
на 45-е место, по индексу экономики знаний – с 73-го на 59-е место. По данным Всемирной
организации интеллектуальной собственности, по количеству заявок на изобретения в расчете на 1
млрд долларов США ВВП Беларусь занимает 6-е место в мире.
В рамках Государственных программ инновационного развития на основе отечественных и
зарубежных разработок и технологий созданы и организованы производства принципиально новой
продукции или продукции с новыми потребительскими свойствами и внедрены новые способы
(технологии) производства. За 2011-2015 гг. реализации Государственных программ обеспечено
освоение и выпуск новой продукции по 305 заданиям ГНТП, введены в эксплуатацию 985 объектов, в
том числе: создано 131 новое предприятие; организовано 352 новых производства на действующих
предприятиях; модернизировано 502 производства. Сейчас в республике предпринимаются меры,
направленные на формирование инновационной инфраструктуры, развитие международного
сотрудничества, налогового стимулирования. Так, в 2013 г. были подготовлены и приняты около 40
нормативных правовых актов в сфере научно-технической и инновационной деятельности, а также
охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, многим организациям были
предоставлены льготы.
Отечественные предприятия в условиях спада производства в период экономических реформ
столкнулись с серьезной проблемой в области инновационного развития. Основные сложности были
вызваны отказом финансирования НИОКР со стороны государства, что привело к временному
замораживанию этого вида деятельности организации. Однако сегодня многие предприятия начали
адаптироваться к рыночным условиям, чтобы поднять объем отечественной промышленности.
Переход предприятий на самофинансирование, привлечение отечественных и иностранных
инвесторов побудило к инновационной деятельности предприятий. Кроме того, руководители
промышленных предприятий осознали, что стратегическое планирование в области инноваций
является основополагающим элементом повышения эффективности деятельности организации в
рыночных условиях хозяйствования. В связи с этим часть внутренних инвестиций стали направлять
на инновационное развитие предприятия.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
Инновационная деятельность на современном этапе становится одним из важнейших системных
факторов экономического роста,конкурентоспособности отечественной продукции, обеспечения
безопасности страны. Инновационная активность, спровоцированная бурным развитием новых
технологий, меняет не только привычный расклад сил в сфере услуг, но и сам вектор ее эволюции.
Ключевой тренд заключается в размывании границ между промышленным производством и сферой
услуг: во многих случаях для потребителя основную ценность представляет не продукт, а связанные
с ним услуги.
В современных условиях в России инновации являются приоритетным направлением
развития отечественной экономики, т.к. обеспечивают переход субъектов предпринимательства,
ориентированных на будущее, к новым перспективным высокотехнологичным способам
осуществления деятельности.
Принципиально новой технологией обслуживания, которая имеет очень обещающие
перспективы в будущем, является обслуживание без участия продавца при расчетах за покупку и
отпуске товара. Современным примером подобных предприятий являются сетевые онлайн
гипермаркеты «Энтер» и пр., использующие для осуществления обслуживания офлайновые торговые
точки, мобильные приложения, интернет-сайт, каталоги, социальные сети и др.
В мире зарождается новый формат торговли - вебрумы. Формат вебрумы образован от вебИнтернет и шоу рум - демонстрационная комната. Он апробирован уже американским
производителем электрокаров премиум класса Tesla.В помещении размещается лишь пара
автомобилей данного образца. С помощью цифрового киоска и консультанта клиент может
рассмотреть машину в деталях и принять решение по тест-драйву. Модель доставят в выбранное
место и указанное время.
Похожим образом поступила сеть Blue Nile, продающая бриллианты. Настоящих камней в их
инновационном магазине нет. Это продолжение omni chanel – многоканальности продаж. Главный
смысл ее в том, что человек может начать процесс покупки на одной площадке - к примеру, в
Интернет, а купить на другой – в обычном магазине или с доставкой. Все это становится
популярным, поскольку экономить на площадях – сейчас уже общемировая тенденция. Новый
формат постепенно проникает в самые разные сферы.
Решение вопросов повышения эффективности деятельности торговых предприятий
невозможно без формирования их действенной бизнес-модели. Бизнес-модель относится к числу
новых концепций современного предпринимательства и стратегического управления. Значимость
бизнес-модели в деятельности предприятий в последнее время значительно возрастает. Это
обусловлено в первую очередь высоким уровнем конкуренции и изменчивостью предпочтений
потребителей, которые активно ищут, сравнивают альтернативы и выбирают наиболее подходящие
для них варианты. Мнения большинства исследователей сходятся в аспекте зависимости процессов
развития предприятия от выбранной менеджментом бизнес-модели, поскольку успешную
коммерциализацию инноваций и рост бизнеса обеспечивают два взаимосвязанных процесса:
технологические инновации и трансформация бизнес-моделей. Изучение особенностей деятельности
торговых предприятий позволило определить, что для большинства торговых предприятий
характерны следующие форматы бизнес-моделей:
1. Интегрированный формат бизнес-модели. Стратегическим ориентиром данного формата
бизнес-модели является удовлетворение потребностей в определенной группе товаров потребителей,
развитие инноваций и инфраструктуры. Данный формат характерен для тех торговых предприятий,
которые реализуют в основном однородную продукцию: торговля чайной продукцией, торговля
табачной продукцией, торговля колбасными изделиями, торговля кондитерской продукцией и т.д.
2. Контенто-ориентированный формат бизнес-модели. Характерный для торговых
предприятий, реализующих широкий ассортимент стандартной продукции. При этом ценностные
предложения торговых предприятий данного формата ориентированы на различные потребительские
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сегменты. К данному формату следует отнести продовольственные торговые сети (супермаркеты).
Особенностью контенто-ориентированного формата бизнес-модели торговых предприятий является
создаваемое ими торговое пространство, формирование определенной торговой конъюнктуры.
3. Рациональный формат бизнес-модели. Особенностью данного формата бизнес-модели
торговых предприятий является возможность формирования бесплатных предложений,
субсидируемых прибылью от других предложений. К торговым предприятиям, поддерживающим
данный формат бизнес-модели, следует отнести предприятия розничной торговли бытовой техникой,
которые зачастую для увеличения объемов продаж предлагают бесплатную установку или
подключение приобретенного товара.
4. Формат бизнес-модели «Магазин у дома». Данный формат характерный для небольших
торговых предприятий, предлагающих минимально необходимый ассортимент продукции.
Предприятия данного формата отличаются удобством месторасположение для потребителя, так как в
основном находятся в жилых массивах и возможностью удовлетворения первоочередных
потребностей покупателей.
5. Формат бизнес-модели «Магазин на диване» или «Магазин в кармане». Появлению
данного формата бизнес-модели торгового предприятия способствовало прогрессивное развитие
интернет и интернет-коммерции. Интернет-торговля в последнее время достаточно широко признана
покупателями, так как предполагает изменение традиционных подходов к реализации товаров: не
покупатель направляется в магазин за покупками, а магазин «направляется» к покупателю. К тому
же, достаточно востребованным является использование мобильных приложений, позволяющих
быстро и удобно осуществлять покупки онлайн. Диверсифицированность формата бизнес-модели
предприятия может использоваться как характеристика места предприятия в отраслевой бизнессистеме, а степень взаимодействия его с потребителями позволяет учитывать инновационность и
«товарную завершенность» товарных предложений. Потребитель выбирает тот формат бизнесмодели торгового предприятия, который является для него самым удобным и выгодным. Поэтому
формат бизнес-модели – очень весомый критерий для завоевания потребителя и обеспечения
успешного развития предприятия на рынке. Таким образом, фундаментом успешного бизнеса
является инновационный формат бизнес-модели, с помощью которого торговые предприятия
развиваются и формируют конкурентные преимущества. Для этого существующие бизнес-модели
предприятий должны быть гибкими и динамичными, что обуславливает необходимость их
систематического обновления и своевременной трансформации с учетом новых тенденций торговли
и изменений предпочтений покупателей.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Инновационное развитие экономики является императивом современного развития
Республики Беларусь. Современные тенденции в мировом хозяйстве требуют качественных
преобразований в хозяйственной системе любой страны, особенно в странах с переходной
экономикой.
Наиболее актуальной проблемой является формирование новых и идентификация
существующих кластеров, что является эффективной реализацией кластерной политики на
национальном и региональном уровнях. В настоящее время в Республике Беларусь назрела
необходимость перехода на инновационный путь развития субъектов хозяйствования промышленной
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сферы в целях укрепления конкурентных позиций в новом технологическом укладе. Переход к
инновационному социально ориентированному типу экономического развития является
приоритетным направлением государственной политики, о чем свидетельствует принятие ряда
законодательных документов на всех уровнях власти.
Прорывом к кластерной концепции стали работы М. Портера. Именно Портер впервые ввел
понятие кластера: «кластер – это группа географически соседствующих, взаимосвязанных компаний
и связанных с ними организаций, действующих в определенных сферах и взаимодополняющих друг
друга» [1, c. 167].
В состав кластера входит довольно большое количество экономических субъектов, при этом
преобладают малые и средние предприятия. Ядром образования кластеров, как правило, выступает
крупная конкурентоспособная компания, имеющая устойчивые позиции на рынке.
В Республике Беларусь в целях перевода национальной экономики в режим интенсивного
инновационного развития в рамках белорусской экономической модели разработана Государственная
программа инновационного развития. В каждом регионе есть областные и районные инвестиционные
программы, но реализовывать комплексно программы научно-технического прогресса достаточно
проблематично [2].
Следует выделить Брестский регион, который имеет достаточный промышленный потенциал
для формирования отраслевых кластеров мезорегионального уровня. Анализируя инновационную
деятельность Брестской области, следует отметить ее относительно невысокую эффективность. За
период с 2011-2015 года количество организаций, выполняющие научные исследования и разработки,
уменьшилось с 29 до 26, удельный вес инновационных организаций промышленности снизился с
19,3% до 15,3%, коэффициент соотношения объемов выполненных научно-исследовательских работ
к внутренним затратам возрос с 1,29 до 1,37. Удельный вес инновационной продукции в общем
объеме выпуска составил 3,3%.
Удельный вес добавленной стоимости промышленности в валовом региональном продукте
области в 2013 году составил 27,5 %. Наиболее высокую производительность труда по добавленной
стоимости имеет горнодобывающая промышленность (193,6 млн. руб.), химическое производство
(191 млн. руб.), производство пищевых продуктов, включая напитки и табак (157 млн. руб.),
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (140 млн. руб.)
(рис.2.2). Данные показатели экономического роста по видам экономической деятельности
показывают, что к приоритетным видам деятельности относится горнодобывающая, производство
пищевых продуктов, машин и оборудования, химическое производство [3].
В анализируемом регионе наиболее быстрыми темпами будут развиваться прочие отрасли
промышленности, включая биотехнологию, машиностроение, пищевую, химическую. Дальнейшее
развитие получат традиционные отрасли – лесная и деревообрабатывающая, промышленность
строительных материалов, сельскохозяйственное производство, которые имеют собственную
сырьевую базу, а также укрепится производственный потенциал предприятий, что приблизит
отраслевую структуру регионов стран.
В Республике Беларусь кластерной модели развития экономики, существует ряд проблемных
вопросов, препятствующих формированию инновационно-промышленных кластеров:
1.
Отсутствие
достаточного
количества
квалифицированных
специалистов,
компетентных в области разработки и реализации кластерных инициатив и проектов, в том числе
государственных служащих;
2.
Отсутствие специализированных образовательных программ, направленных на
подготовку специалистов в области кластерного развития;
3.
Отсутствие нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность в области
кластерного развития экономики;
4.
Отсутствие системы государственной поддержки кластерных проектов [4].
Предлагается создать в Республике Беларусь фармацевтический кластер и кластер по
производству льнопродукции. Существуют предпосылки для создания кластеров в области ИТиндустрии и нанотехнологий, которые, несомненно, смогут привлечь в нашу страну дополнительные
иностранные инвестиции и повысить конкурентоспособность экономики. Однако прежде чем
внедрять кластеры в экономику, необходимо ликвидировать определенные проблемы,
препятствующие возникновению и развитию кластеров.
Таким образом, внешние источники упадка возникают в нескольких сферах. Самыми
существенными являются разрывы в технологических цепочках, поскольку они способны
одновременно нейтрализовать многие из преимуществ кластера. Рыночная информация, навыки
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работников, развитие науки и техники применительно к потребностям кластер, а также снабжение
могут стать неподходящими. Сдвиг в потребностях покупателей, приводящий к различиям между
потребностями покупателей по регионам, составляет еще одну возможную внешнюю угрозу
производительности и обновлению в кластере.
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и
ресурсов. Несмотря на то, что Беларусь не располагает морями и горами, она имеет ряд преимуществ
в сравнении с другими странами. Среди них:
- близость к Западной Европе, Скандинавии – туристическому рынку с очень высоким
финансовым потенциалом;
- соседство со странами Балтии, Россией, Польшей, что является серьезным ресурсом,
способствующим развитию трансграничного туризма;
- древняя и богатая история, самобытная культура;
- роскошный природный потенциал, самый старый в мире лес – Беловежская пуща [1].
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Рис. 1. Динамика посещений Республики Беларусь иностранными туристами (составлено по
[2])
Одними из важнейших показателей современного состояния развития туризма в республике
являются показатели динамики прибытий и убытий туристических потоков. В последние годы
отмечается тенденция увеличения посещений Беларуси со стороны иностранных туристов. Въездной
поток иностранных туристов, обслуживаемый турфирмами, в 2000 – 2015 гг. увеличился более чем в
два раза. На этот рост оказало огромное влияние почти десятикратное увеличение туристов из стран
СНГ, прежде всего из России. А организованный туризм из стран вне СНГ уменьшился за тот же
период более чем в два раза. Эта тенденция тесно связана с тем значением, которое стало придаваться
на государственном уровне въездному туризму и с разного рода организационно-экономическими
мероприятиями, какие в данное время реализуются для развития въездного туризма (рис. 1).
Важным показателем для анализа развития туризма является информация о том, из каких
стран исходит наибольший наплыв туристов. Определенным образом это связано с ценовой
политикой страны в отношении туризма. В настоящее время Беларусь в отношении въездного
туризма проводит политику высоких цен. Посетителями страны являются в основном граждане стран
с более высоким, чем у нас, уровнем жизни.
Самые большие суммарные показатели посещаемости иностранными туристами Беларуси – у
Польши. За пять лет Беларусь посетило 17 386 польских туристов. На втором месте – туристы из
Литвы – 14 926 человек. На третьем – английские туристы – 14 883 человек. Четвертое место у
Германии (11 598 чел.), пятое – у Латвии (9 688 чел.), шестое – у Италии (8 263 чел.). Менее всего
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нашу страну посетило иностранных туристов из Китая, Кипра и Дании – 2919, 1074 и 913 человек
соответственно (рис. 2).
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Рис. 2. Посещение Республики Беларусь иностранными туристами (кроме стран СНГ)
(составлено по [2])
Что касается наших соседей из стран СНГ, то, начиная с 2003 года, численность этих
туристов, приехавших в Республику Беларусь, увеличивается. Максимальной точкой экстремума за
прошедшие пять лет является 2014 г. – 115 644 чел.
Важным фактором, влияющим на развитие как въездного, так и внутреннего туризма,
является наличие в стране развитой инфраструктуры. В последние годы в Республике Беларусь
произошли значительные позитивные перемены в области туристической инфраструктуры: возросло
количество новых комфортабельных гостиничных комплексов, ведется большая работа по
реконструкции и обновлению существующего гостиничного фонда, по приведению его к мировым
стандартам. За последние 15 лет количество объектов для размещения увеличилось на 283. Таким
образом, средняя удельная обеспеченность гостиничным фондом составляет в Беларуси 37000 койкоместа.
Современное состояние туристической отрасли в Республике Беларусь свидетельствует о том,
что она еще не занимает такого положения в экономике, как в развитых странах. Несмотря на
имеющийся туристический потенциал, выгодное геополитическое положение, наличие богатого
природного и культурного наследия, республика занимает весьма скромное место на мировом
туристическом рынке и существенно отстает от соседних государств.
Необходимо особо подчеркнуть, что основной причиной отставания Беларуси в области
международного туризма является не низкое качество туристических ресурсов, а их неэффективное
использование. Также препятствуют развитию туризма в стране отсутствие рекламноинформационного обеспечения, недостаточное развитие туристической инфраструктуры, невысокие
стандарты качества туристического обслуживания в отдельных городах и регионах, несовершенство
информационно-статистической базы - все это существенно ограничивает возможности анализа
современного состояния туристического комплекса и выработки практических рекомендаций по
повышению эффективности его функционирования и развития.
Таким образом, туристической отрасли в Беларуси созданы достаточные условия для
дальнейшего эффективного развития въездного и внутреннего туризма. В то же время следует
продолжить развитие транзитного, приграничного, водного туризма, а также агротуризма. В
ближайшие годы у туризма есть все шансы стать одним из основных источников дохода не только
для государства, но и для туристических фирм и отдельных граждан, что будет способствовать
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использованию трудового потенциала страны, занятости населения, увеличению его благосостояния
и в конечном счѐте – экономическому развитию все республики.
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РАЗВИТИЕ АГРОЭКОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
По мере экономического роста все большее значение для национальной экономики
приобретает сфера услуг, среди которых особое место отведено туризму. Туризм играет одну из
главных ролей в мировой экономике, а природно-ориентированный туризм в настоящее время
является растущим сегментом индустрии туризма. Этот вид туристической деятельности вносит
значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.
В последние десятилетия все большую популярность приобретает агроэкотуризм —
относительно молодое, но достаточно перспективное направление современного туризма. Целью
настоящего исследования является анализ конкурентных преимуществ и недостатков в региональном
развитии агроэкотуризма.
Для Республики Беларусь очень важным является всестороннее развитие данного
направления. Гости из разных стран СНГ и Европы выбирают сегодня отдых в Беларуси как наиболее
выгодный и комфортный вариант проведения времени в отпуске или на выходных.
В первую очередь экотуристов привлекают природно-климатические особенности территории
Республики Беларусь. Беларусь – преимущественно равнинная страна, богатая водными ресурсами в
виде многочисленных рек и озер. Несмотря на сравнительно небольшую площадь республики, более
93% ее территории покрывает самая разнообразная растительность. Леса, в которых произрастают 28
видов деревьев и 70 пород кустарников, занимают около 1/3 всего зеленого покрова страны. На
территории Беларуси действуют государственные заповедники, где в естественных условиях обитают
редкие виды животных и птиц.[1]
Агроэкотуризм, включающий посещение туристами сельской местности, рекреацию и
оздоровление в сельских районах, имеет хорошие перспективы развития в Республике Беларусь.
Ресурсы для развития агроэкотуризма имеются во всех регионах республики, и в качестве
предпосылок для развития данного вида туризма выступают:
—растущий уровень урбанизации;
—возрастающая тенденция питания экологически чистыми продуктами;
—отдых и приобщение к самобытному историко-культурному наследию.
Для жителей сельской местности агроэкотуризм может стать дополнительным источником
дохода и возможностью улучшить свое благосостояние; для местных властей и региона — это приток
дополнительных средств, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест; для страны — это
возможность развития туризма за пределами городов, смягчение социально-экономических
противоречий между городом и деревней. В Республике Беларусь агроэкотуризм обладает
значительным потенциалом для развития: природные ресурсы, традиционные ремесла и уникальные
культурные
обычаи,
экологически
чистые
продукты,
адаптированное
национальное
законодательство, инвестиционные программы развития.
Таблица – Основные показатели деятельности субъектов агроэкотуризма
2013
2014
2015
Число субъектов агроэкотуризма
1881
2037
2263
Численность турситов, обслуженных 271716
318842
294281
субъектами агроэкотуризма, человек, в
том числе
граждане Республики Беларусь
234532
276995
259407
иностранные граждане
37185
41847
34874
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Услугами агроэкотуризма в 2015 г. воспользовались 294,3 тыс. человек, что на 8,3% больше,
чем в 2013 г. Граждане Республики Беларусь в 2015 году в общем числе агроэкотуристов составили
88,1 %. По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, в 2015 г. на территории
Республики Беларусь осуществляли деятельность 2263 субъектов агроэкотуризма (на 382 субъектов
больше, чем в 2013 г.).
Количество агроусадеб в 2015 году в Брестской области составило 346, Витебской — 605,
Гомельской — 196, Гродненской — 303, Минской — 597, Могилевской — 216.

Субъекты агроэкотуризма
10%

Брестская
Витебская

15%
26%

Гомельскя
27%

Гродненская
Минская

13% 9%

Могилёвская

Рисунок – Субъекты агроэкотуризма по областям 2015 году,%
Из рисунка видно, что лидерами по количеству агроусадеб являются Минская, Витебская и
Брестская области. Доля субъектов в общем количестве агроусадеб в Витебской области в 2015 году
по сравнению с 2013 годом снизились на 3,1 процентных пункта, а в Брестской увеличилась на 1,5
процентных пункта.
Региональная специфика деятельности предприятий в сфере агроэкотуризма зависит от
следующих факторов:
— наличия и использования туристско-рекреационных ресурсов в регионе;
— сложившегося в регионе уровня спроса на услуги агроэкотуризма;
— деятельности общественных организаций по содействию развитию агроэкотуризма в регионе.
Следует отметить, что фактически каждая агроусадьба специализируется на определенном
виде услуг: семейный отдых, организация торжеств, свадеб, фестивалей, ярмарок, конференций.
В среднем, в одном загородном доме в Беларуси может с комфортом разместиться от 2 до 20
человек (также имеются усадьбы и большее количество человек). При этом средняя стоимость
суточной аренды составляет от 40 до 150-200 долларов США за весь загородный дом, что является
очень выгодным предложением, в особенности, если средства на аренду выделятся всеми
участниками отдыха. В Беларуси, по мнению зарубежных экспертов, субъекты агротуризма пока еще
достаточно разобщены и находятся на начальной стадии кооперирования. Довольно редки случаи
сотрудничества агроусадеб с администрациями близлежащих исторических памятников и музее.
Однако в этом направлении ведется работа.
Нужно отметить, что сегодня просто привлечь туриста – не достаточно, необходимо создать
условия для того, чтобы турист задерживался в регионе как можно дольше. А достичь этого можно, в
том числе и за счет создания агроусадеб во всех населенных пунктах, которые располагают
объектами туристского интереса. Однако сегодня, по оценке специалистов, лишь 45% отечественных
памятников используются достаточно эффективно. Большая часть объектов хуторского фонда и
старинных усадеб, находящиеся под кураторством Министерства куль- туры, зачастую используется
неэффективно. Пока не выработан механизм передачи старинных усадеб, исторических памятников в
пользование или во владение частным лицам, которые готовы вложить деньги в их восстановление.
[3]
Подводя итог, следует отметить, что сфера агроэкотуризма в Республике Беларусь находится
на стадии развития. В последнее время этому вопросу уделяется большое внимание со стороны
государства, о чем свидетельствует достаточно либеральное законодательство в этой области,
способствующее привлечению капитала как частных лиц, так и других инвесторов. Решение
обозначенных ранее проблем будет способствовать привлечению туристов в нашу страну и
формированию положительного имиджа Республики Беларусь в мире.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
З кожним роком в Україні збільшується кількість закладів ресторанного господарства. Це
викликано, передусім, зростаючою потребою людей в харчуванні та проведені дозвілля. Щоб
утримати постійних відвідувачів і залучити нових в умовах конкуренції стильного інтер'єру та якісної
смачної їжі вже не досить. Тут і приходять на допомогу інновації в ресторанному бізнесі – цікаві
маркетингові кроки, заради яких клієнтам хочеться ще і ще приходити саме в цей ресторан.
Сучасний клієнт ресторану – людина, що живе в цифровій епосі і активно користується
різними гаджетами. Тому впровадження нових технологій в роботу підприємства ресторанного
бізнесу перетворюється в життєву необхідність. Перехід на цифрові технології може спочатку
здатися досить витратним, але якщо буде розглядатися цей крок як необхідні інвестиції, діяти
системно і за планом, то вкладення швидко принесуть прибутки.
У сфері ресторанного бізнесу є ряд вагомих розробок, серед яких можна виділити праці
Архіпова В.В., Калашникова О.Ю., Карпенка В.Д., Мостової Н.О., Нечаюк Л.І., Новикової О.В.,
П‘ятницької Г.Т., Сірого В.М. та інших. Останнім часом окремі аспекти інноваційного розвитку
сфери ресторанного господарства та оцінювання ефективності інноваційної політики підприємств
цього виду діяльності висвітлювалися у працях Г. П‘ятницької, О. Григоренко, О. Борисової. Але ж
при всій багатогранності досліджень процеси інновації в ресторанному бізнесі як і раніше
приваблюють увагу різних дослідників, що і пояснює актуальність теми.
Головною метою цього дослідження є розкриття інноваційних змін, що впливають на
розвиток підприємств ресторанного господарства та висвітлення ролі інновацій в діяльності закладів
ресторанного господарства.
На даний момент на ринку ресторанних послуг представлена велика кількість різних закладів
громадського харчування: це заклади різноманітних стилів і концепцій. Така велика кількість
пропозицій на ринку призводить до зростання конкурентної боротьби. Зазвичай, в найбільш
виграшній позиції залишаються підприємства, які прагнуть постійно удосконалювати свою
діяльність, використовуючи різні інноваційні підходи, додають закладу унікальність, неповторність,
можливість відповідати мінливим споживчим запитам і вимогам.
Зручність автоматизації та інформатизації процесів на підприємстві громадського харчування
очевидна не тільки з точки зору «ведення справ», але і з позицій клієнтів, так як інформаційні
системи дозволяють більш оперативно здійснювати розрахунки з відвідувачами, черговість
обслуговування, забезпеченість пропонованого меню усіма необхідними інгредієнтами.
Технології розвиваються і впроваджуються стрімко. Це пов'язано не тільки з полегшенням і
поліпшенням роботи співробітників ресторанів, а також із залученням якомога більшої кількості
клієнтів, організувавши всі необхідні умови і зробивши клієнта постійним гостем [1].
Враховуючи вище сказане можна дослідити інновації в ресторанному бізнесі (табл. 1).
Як видно із табл. 1, інноваційні технології швидким темпом розвиваються, створюються
умови для полегшення та покрашення сервісу закладу, також для зручності споживача даних послуг,
заклади ресторанного господарства в цілому схильні до найрізноманітніших інноваційних змін.
Таким чином, якісна їжа і обслуговування вже не є єдиними чинниками розвитку
ресторанного бізнесу. В останні роки інновації істотно змінили індустрію громадського харчування.
Тому зараз в цілях підтримки високого прибутку важливо перебувати в курсі актуальних новинок
ресторанного бізнесу.
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Таблиця 1
Різновиди інновацій у сфері ресторанного господарства України
Назва
інновації
1
ITтехнології:
-Wi-Fi
(Wireless
Fidelity)

Електронні
меню(iPad)

Загальна коротка
характеристика інновацій
2
Це сучасна технологія
бездротового доступу в
Інтернет. Доступ до мережі
за технологією Wi-Fi
здійснюється за допомогою
спеціальних радіоточок
доступу. Підключитися до
мережі Wi-Fi можна за
допомогою ноутбуків і
мобільних пристроїв,
оснащених спеціальним
устаткуванням.
Інтерактивне
електронне
меню як канал зв'язку між
рестораном
та
відвідувачами,
яке
дозволило
адміністрації
швидко редагувати списки і
вносити до нього нові
страви.

QR-код

Матричний код здатний
утримати величезний обсяг
інформації у вигляді тексту,
цифр,
URL-адрес,
календарів, схем, зображень.
Швидкість
розпізнавання
QR-коду дуже висока, його
можна розміщувати на будьяких носіях, починаючи від
касових чеків і меню і
закінчуючи
різними
вивісками
і
навіть
розтяжками. Сканувати ж
його
можна
мобільним
телефоном
або
відеокамерою ноутбука.

Тепланінновації

Поряд з робочим місцем
кухаря
на
кухні
встановлюють камери, а по
монітору на столику за його
діями спостерігають лише ті
відвідувачі, кому це цікаво.
Інтегрована
дисконтнтна
система дозволяє ввести
гнучку систему знижок для
кожного споживача.

Система
знижок

Переваги від впровадження
інновації
3
Однією з головних переваг
будь-якої Wi-Fi-мережі є
можливість доступу до
Інтернету для всіх її
користувачів.

Недоліки від впровадження
інновації
4
Особливо чутлива до
електромагнітних
випромінювань, що
створюються побутовими
приладами. Незважаючи на
всесвітню стандартизацію,
багато пристроїв від різних
виробників мають неповну
сумісність

Дозволяє підібрати з карти вин
закладу вино за ціною, роком,
регіоном, букетом, а потім до
нього – страву із місцевого
меню;
підрахувати калорійність тих
чи інших страв;
при виборі страв відразу ж
бачити
остаточний
чек
замовлення;
в
очікуванні
замовлення
пограти в ігри, почитати
новини,
побродити
по
Інтернету.
В коді можна закодувати
історію ресторану, походження,
вік,
авторство
унікальних
деталей інтер'єру і картин;
завдяки розміщеної в QR-коді
інформації про час роботи
закладу
та
контактів,
обов'язково
збільшиться
кількість замовлень в офіси і
додому;за допомогою QR-коду
ресторан може сповіщати своїх
клієнтів про акції, лотереї,
розіграші, активізувати усілякі
програми
лояльності,
влаштовувати
голосування,
інтерактивні
опитування
і
швидко отримувати відгуки про
ресторан від клієнтів
Споживач може побачити як
готуються страви в цьому
закладі.

Гості
змушені
по
черзі
підсаджуватися ближче до
терміналу, термінал зазвичай
відбирає одне посадочне місце
біля столу, офіціантові вкрай
незручно внести доповнення в
замовлення
на
такому
терміналі, нарешті обладнання
кожного
столу
таким
терміналом потребує велику
кількість витрат.

Зростання попиту;
зміцнення позитивного іміджу
підприємства РГ;
підвищення
ефективності
реклами;
отримання соціального ефекту

Ризик втрати частини прибутку,
додаткові витрати на рекламну
кампанію,можливість
утворення «дефіциту» товару,
ймовірність
виникнення
позаштатних ситуацій.
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Не вся техніка підходить для
сканування цього коду.

Не
кожен
хоче
бачити
технологічний
процес
приготування
страв
та
виконання
санітарно
гігієнічних норм.

Продовження таблиці
1
Платіжні
пристрої
розміщені
біля
столиків
Біометричні
зчитувачі
інформації

2
Дозволяе
розплатитися
кредитною
карткою
не
встаючи з місця.

3
Скорочує час оплати;
підвищує ступінь задоволеності
клієнта

4
Обладнання кожного столу
таким терміналом потребує
велику кількість витрат.

Ідентифікує людей по їх
унікальним фізичним рисам
і зберігає ці ідетифікатори
для подальшої перевірки тих
же клієнтів

Зниження шахрайства угоди,
заробітної плати та ціни

Можливе
порушення
особистого простору людини.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
В умовах активізації ринкових відноси та поступової інтеграції в європейські ринкові
структури все більшої актуальності набуває туристична галузь. Туристична сфера має великий
потенціал для залучення інвестиційних ресурсів, не потребує значних за обсягом капіталовкладень
(на відміну від промисловості) і є важливим джерелом створення робочих місць. Туризм сприяє
розвитку малого та середнього бізнесу, оскільки саме на невеликі компанії приходиться у середньому
70 % всіх зайнятих у туристичній сфері.
Ринок туристичних послуг України, який набув значного розвитку на початку 2000-х,
переживає зараз не дуже гарні часи. За період 2014-2015 рр. туристичні потоки скоротилися майже
втричі. Особливо це стосується виїзного туризму, ринок організації таких подорожей за 2014 р.
втратив майже 40 % свого обсягу у порівнянні з 2013 р., і хоча в 2015 р. показник зріс на 10 % проти
2014 р., тенденція скорочення все ще залишається і в 2016 р. [1]. За таких умов спостерігається
переорієнтація туристичних операторів на внутрішній туризм. Однак цей сегмент ринку потерпає від
ряду системних проблем інфраструктурного характеру [2].
До інфраструктури туристичного ринку відносяться підприємства, діяльність яких
спрямована на створення умов ефективного виробництва та реалізації туристичного продукту. До
таких підприємств відносяться як підприємства туристичної інфраструктури (транспортні організації,
готельно-ресторанні комплекси, заклади громадське харчування, виробництво та продаж сувенірної
продукції, розважальні заклади, заклади культурно-пізнавального туризму тощо), так і підприємства,
які забезпечують реалізацію ринкових механізмів в туристичні сфері (туристичні агенції,
інформаційні портали та туристичні бюро, туристичний консалтинг, екскурсійний супровід, рекламні
агенції, суспільні інституції сприяння ринку – спілки, союзи учасників ринку, торгово-промислові
палати тощо).
Серед проблем розвитку інфраструктури туризму можна виділити наступні:
поганий стан шляхів сполучення та якості транспортного обслуговування;
низький рівень благоустрою історичних та культурних центрів України;
переважання в готельному секторі закладів 3-х і 4-х зіркових при нестачі готелів для туристі з
невисокими доходами, хостелів;
висока вартість продукції ресторанного комплексу, неякісне обслуговування, слабке
представлення місцевої кухні;
місцева сувенірна продукція не відрізняється оригінальністю і різноманіттям;
недостатній розвиток сфери дозвілля і розваг для туристів, особливо це стосується сімейного
відпочинку;
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неналежне інформаційне забезпечення подорожу (відсутність відомостей про об'єкти
культурної спадщини, покажчиків, схем проїзду чи проходу, календарів культурних подій, мало
інформації на іноземних мовах та ін.
Нерозвиненість туристичної інфраструктури як складової інфраструктурного забезпечення
туристичного ринку призводить до негативного іміджу регіонів України і їх туристичних ресурсів.
Однак крім цих негативних явищ, ускладнює процес ефективного функціонування ринку
туристичних послуг труднощі комунікацій між їх агентами [3]. І хоча існують туристичні портали,
сайти туристичних агенцій, діяльність їх спрямована переважно на рекламу та просування
туристичних продуктів. Інформаційні портали, які б генерували аналітичну інформацію щодо стану
ринку, розвитку туристичних ресурсів країни, організацію взаємодії між агентами, відсутні, що
ускладнює процеси бізнес-комунікацій на ринку.
Важливою проблемою розвитку інфраструктури туристичного ринку є відсутність дієвої
інституційної підтримки [4]. Найчастіше владні інституції займаються розробкою та реалізацією
програм розвитку туризму з цільовим використанням бюджетних ресурсів, натомість більш важливе
завдання, яке залишається поза увагою є створення умов для залучення та об'єднання інтересів
агентів комерційного та некомерційного секторів туризму, населення і громадських організацій.
Агенти ринку туристичних послуг потребують ефективних форм взаємодії як між різними
сегментами туристичної сфери, так і між державним, комерційним і некомерційним секторами.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ЯК ФАКТОР
СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
В умовах нестабільної сучасної глобальної економіки проблеми розвитку міжнародного
туризму набувають все більшої актуальності. Міжнародний туризм зараз є одною з найбільш
динамічних галузей світової економіки. Глобалізація охоплює різні сфери економіки, в тому числі й
туризм, за допомогою співпраці держави та міжнародних організацій в економічній, політичній та
інших сферах світового господарства. В загальному випадку міжнародний туризм розглядається як
міжгалузевій комплекс, який є джерелом доходу більшості країн та який здійснює перерозподіл
доходів населення, чим сприяє розвитку пов‘язаних галузей.
Необхідно відмітити, що міжнародний туризм був одним з останніх секторів економіки, який
піддався негативному впливу глобальної економічної кризи. Зниження міжнародних потоків туризму
спостерігалося лише у другому півріччі 2014 року. Згідно даних Міжнародного валютного фонду,
вплив кризи на економіку світу у цьому році відбилося на зниженні ВВП приблизно на 7%. Під
впливом даних тенденцій темпи росту потоків міжнародного туризму знизилися на 8%.
Якщо розглядати дану динаміку розвитку міжнародного туризму у регіональному аспекті, то
майже всі регіони світу в цьому році, за винятком Африки, показували зниження потоку
міжнародного туризму. Найбільш істотна тенденція на пониження була зафіксована країнах Європи.
Вона склала майже 10% від попередніх років. Вплив тенденцій, обумовлених спадом туристичних
потоків в США і на Карибських островах, відлазилися на країнах Північної та Південної Америки [3],
в той же час зниження попиту у Азіатсько-Тихоокеанському напрямку досягло 6%.
В багатьох країнах при здійсненні міжнародної діяльності, в тому числі туристичній сфері,
обов‘язково застосовуються доларові розрахунки. Очевидно, що значне зниження вартості даної
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валюти може призвести до позитивного впливу на в'їзний туризм США, але, з іншої сторони, може
стати несприятливим інфляційним ефектом. У середньостроковій перспективі очікується зберігання
зростання тур індустрії по регіонах світу завдяки значним фінансовим вливанням, що сприяє
просуванню туризму, створенню сприятливого середовища для ведення бізнесу, участі в розробці
нових проектів, а також розширенню регіональної співпраці. Останнє визначається значною
необхідністю інформаційної взаємодії.
Важливими є питання співпраці в розвитку туристичного обміну, проведенні та підтримці
національних виставок, підготовці кваліфікованого персоналу, спільне ухвалення рішень в напрямку
зниження ризиків, що негативно впливають на розвиток туризму.
Крім погроз, пов'язаних з нестійкістю розвитку глобальної економічної системи, до числа
значущих і актуальних проблем, що виникають в туристської галузі і надають серйозний вплив на її
розвиток, слід віднести групи соціально-політичних і природних чинників. Зокрема, в числі
соціально-економічних чинників негативного впливу виділяють:
- міжнародний тероризм, збройні конфлікти;
- політичні події (в тому числі соціальні хвилювання, соціально-економічна нестабільність,
расова дискримінація і т.д.) [2].
Економічні збитки від терористичних актів, що відбуваються в тих чи інших країнах світу,
поширюється на туристську галузь за допомогою зниження туристської активності в цих країнах.
Здійснення терористичних актів в США 11 вересня 2001 року збільшуватиметься вибухи на курортах
Туреччини, спровоковані курдськими повстанцями, збройні конфлікти в Лівії, Іраку, Сомалі, Судані,
високий рівень злочинності, відзначений в таких країнах, як Бразилія, Канарські острова, Ямайка
істотно надають несприятливий вплив на імідж перерахованих туристських точок.
Не менш значиму проблему представляють природні катастрофи. Досвід АзіатськоТихоокеанського регіону свідчить про найбільш частому прояві небезпечних природних явищ, в тому
числі несучих екологічну загрозу. За оцінками експертів, наслідки від цунамі в Японії (березень 2011
року) можна порівняти за ступенем руйнівності з періоди знищення за допомогою військових дій
таких міст, як Хіросіма і Нагасакі. У зв'язку з періодичними поштовхами істотну екологічну загрозу
набуває поширення підвищеного рівня радіації внаслідок аварії на атомній електростанції [1].
Перераховані проблеми розвитку міжнародного туризму визначають необхідність прийняття
відповідних рішень і інструментів регулювання процесу розвитку туристичної галузі на
національному та міждержавному рівні.
У рішенні проблем розвитку міжнародного туризму істотна значущість діяльності міжурядових
організацій, спеціалізованих міжнародних неурядових організацій, що регулюють розвиток
міжнародного туризму, основною функцією яких є просування туризму як соціально-культурного
розвитку суспільства, в тому числі регулювання процесу посткризового відновлення процесів
туристичної галузі.
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ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ
Українська кухня створювалась протягом багатьох років під впливом соціальних, природних
та кліматичних особливостей історичного розвитку українського народу. Отже вона є однією з
найбагатших у світі, що обумовлено вдалим географічним розташуванням України, її родючим
грунтом та сприятливими кліматичними умовами. Все це дозволяє вирощувати різноманітні сорти
продуктів рослинництва.
З давніх-давен, ще за часів трипільців (V – ІV тис. до н.е.), навесні народ засаджував землі
різними видами культур, обробляв їх на протязі весни та літа, а вже восени збирав врожай і тим
самим забезпечував своє життя необхідними продуктами. За наявності лісів, річок, озер та інших
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ландшафтів та рельєфів, чоловіки займалися риболовлею та полюванням, жінки ходили до лісу
збирали гриби та ягоди. Це давало можливість, насамперед, поповнити свої запаси на рік, а також, у
такий спосіб, заробляти кошти. Збирали різні трави та прянощі, які висушували, а потім
використовували як для приготування їжі, так і просто для заварювання ароматного чаю.
Кулінарне мистецтво завжди формувалось під впливом певного середовища, класів, станів,
часто потрапляло під вплив модних тенденцій певного суспільного прошарку, престижу або звичок
окремих осіб. Але до кінця XVII ст. воно базувалося на місцевих, національних кухнях, тісно
пов‘язаних з природними умовами певної країни, з історичними подіями розвитку того чи іншого
народу.
У XVIII ст. кухні були розмежовані на кухню панівних класів і народну. Протягом XVIII ст.
кухня панівних класів потрапляючи під вплив французької придворної кухні стає все більш штучною,
включає у себе страви позбавлені свого національного колориту; підпорядковується умовностям,
навіть починає працювати не тільки і не стільки для шлунка, скільки «для ока», і, нарешті, вимагає
тільки модної вишуканості, втрачаючи національну пікантність, особливість.
В свою чергу національна кухня відлучається від столу панівних класів, втрачаючи
продуктове різноманіття і перетворюється в кухню для міщан і селян. Її дорогі страви, які рідко
готувались, або забуваються, або переходять в кухню панівних прошарків.
Але, приблизно з середини XIX ст. і до кінця XIX ст. відновлюються позиції національної
кухні, яка стає якщо не основною, то принаймні домінуючою.
Таким чином можна виділити декілька відмінних рис української кухні, що відрізняють її від
інших національних кухонь.
По-перше, українська кухня була створена на базі різноманітних елементів кулінарної
культури, які характеризуються природними і історичними особливостями розвитку окремих регіонів
країни, тобто її можна вважати регіональною.
По-друге, до цієї кухні не ввійшли традиції давньоруської кухні, що відрізняє українську
кухню від інших слов‘янських кухонь.
По-третє, українська кухня увібрала деякі технологічні прийоми німецької, угорської кухні,
татарської і турецької кухонь, але при цьому зберегла свою унікальність і цілісність. Багато страв
української національної кухні, мають відмінність від страв інших кухонь, відзначаються складною
рецептурою і складними комбінованими технологіями їх приготування.
Характерними ознаками для української кухні є: значне вживання борошняних виробів;
складна теплова обробка продуктів для приготування других страв; особливими безалкогольними і
алкогольними напоями української кухні є горілка, квас, збитень, узвар; нарізне вживання овочів, а
не їх подрібнених сумішей у вигляді салатів, вінегретів; смакова різноманітність страв і продуктів в
українській кухні досягається поєднанням теплової обробки, використанням різних жирів і
вживанням місцевих прянощів, таких як цибуля, часник, хрін, кріп, петрушка та інші; щоденне
вживання рідких гарячих перших страв; широке вживання свинини і сала, сметани, олії та яєць.
Українська національна кухня склалася досить пізно, в основному до початку – середини
XVIII ст., а остаточно – до початку XIX ст.
Таким чином, можна зробити висновок, що національна українська кухня формувалася під
впливом традицій і особливостей приготування їжі в інших країнах світу. Але завдяки технологічним
особливостям приготування страв української кухні, у населення виробилися деякі звички, які
пов‘язані із технологіями приготування, а саме вживати варену, тушковану та печену їжу, що
пов‘язано переважно з конструкцією домашнього вогнища (вариста піч). Саме така термічна обробка
корисна для організму людини. Тому ці навички передаються із покоління в покоління і є
підґрунттям виховання здорової нації.
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ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Беларусь расположена в центральной Европе и имеет выгодное
транзитное,
климатическое и географическое расположение. Это страна с богатым культурно‐историческим
наследием, расположенная в центре Европы на пересечении оживленных транзитных путей (Западная
Европа‐Россия, Балтия‐Причерноморье).
Туризм в настоящее время считается одним из наиболее быстро развивающихся секторов
экономики во всем мире. В Республике Беларусь также прослеживается тенденция к росту вклада
сектора туризма в ВВП страны. Такой вклад отражает расходы на путешествия и туризм внутри
конкретной страны (Республики Беларусь), а также расходы государства на путешествия и туризм,
непосредственно связанные с обеспечением пребывания туристов на территории страны. Все это и
обуславливает актуальность рассматриваемой темы.
По оценкам экспертов World‘s Travel and Tourism Council (WTTC) в 2014 г. вклад сектора
туризма в ВВП составил 1,39 млрд. долларов США, в 2015 году данный показатель составил 1,46
млрд. долларов США. Доля сектора туризма в ВВП страны в 2014 г. составила 1,9 %, вклад туризма в
ВВП Беларуси в 2015 году составил 1,7%. По долгосрочному прогнозу экспертов до 2025 г.,
ежегодный прирост вклада сектора туризма в ВВП будет на уровне 3,3%.
Капитальные инвестиции в сектор туризма в 2014 г. составили 4559,08 млрд. руб. или 2,1% от
общего объема инвестиций в стране. В 2015 г. капитальные вложения в сектор туризма выросли до
5227,8 млрд руб. WTTC прогнозирует, что в 2016 году в Беларуси инвестиции в туристическую
отрасль вырастут на 12% и страна окажется на 6-м месте в мире по этому показателю. Такой рост
будет выше среднемирового (4,7%) и среднеевропейского (4,1%). При этом доля туризма в общем
объеме национальных инвестиций снизится с 2,1% в 2016 году до 1,9% в 2026-м.
В 2014 экспорт туристических услуг составил 251,3 млн. долларов США. Темп роста экспорта
туристических услуг в 2014 году составил 107,3%, или 96 млн. долларов США. Согласно данным
WTTC, Беларусь в 2015 году заработала на иностранных туристах $1 млрд. Аналитики
прогнозируют, что в 2016 году эта цифра увеличится на 4,3%.
Республика Беларусь находится на пути формирования туристической индустрии, разработки
национальной концепции туристической деятельности. Беларусь обладает огромным туристическим
потенциалом, имея все шансы стать высокоразвитым курортно-рекреационным, торгово-финансовым
регионом международного значения, однако в настоящее время комплекс рекреационного
природопользования неконкурентоспособен.
Туризм оказывает воздействие на другие отрасли экономики и одновременно подвержен
влиянию изменений, происходящих в сопряженных с ним элементах национальной экономики. К
основным положительным моментам влияния туризма на экономику в целом можно отнести:
участие сферы туризма в формировании национального дохода;
увеличение доходов в других отраслях, возникающих благодаря
туризму (в сфере развлечений, информационных технологий, торговле, науке и т.п.);
создание дополнительного спроса со стороны туристов на различные товары и услуги,
в том числе на сувенирную продукцию, изделия кустарного производства, справочники, карты и др.;
инвестиционная привлекательность туризма позволяет привлечь
дополнительные инвестиции в экономику;
привлечение валюты в страну за счет экспорта туристских услуг и
продуктов.
Наряду с позитивными моментами, необходимо учитывать и негативные моменты влияния
туризма на экономику:
сезонность туристских потоков, что отражается на доходности
туристских предприятий и нерегулярной занятости рабочей силы в туризме;
превышение туристского импорта над экспортом ведет к утечке
денежных ресурсов из страны;
дополнительная нагрузка на местную инфраструктуру: водо- и
электроснабжение, канализацию, дороги, транспорт, связь, службу безопасности.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
В современных условиях для проведения эффективной инвестиционной политики и еѐ гибкой
корректировки необходимо осуществлять постоянный мониторинг инвестиционного климата.
Так, по данным исследования „Doing business – 2015―, которое подготовил Всемирный банк и
Международная финансовая корпорация (IFC), Республика Беларусь заняла 57-е место в рейтинге
189 стран по общему индексу легкости ведения бизнеса. В таблице 1 приведена динамика по
конкретным показателям согласно отчету Doing business – 2015.
Таблица 1
Динамика показателей легкости ведения бизнеса в Беларуси по итогам 2014–2015 гг.
DB 2014
DB 2015
Темы
Изменение рейтинга
Рейтинг
Рейтинг
Регистрация предприятий
35
40
↓ -5
Получение разрешений на строительство
54
51
↑3
Подключение к системе электроснабжения
144
148
↓ -4
Регистрация собственности
3
3
Нет изменений
Кредитование
99
104
↓ -5
Защита инвесторов
91
94
↓ -3
Налогообложение
107
60
↑ 47
Международная торговля
146
145
↑1
Обеспечение исполнения контрактов
7
7
Нет изменений
Разрешение неплатежеспособности
66
68
↓ -2
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].
Рейтинг Республики Беларусь в 2015 г. по сравнению с 2014 г. вырос по трем из указанных
выше показателей, причем по одному из них – значительно. Наибольшее улучшение произошло в
категории ‖Налогообложение― (47 пунктов) за счет сокращения количества часов, затрачиваемых на
уплату налогов (с 319 до 183 часов), а также за счет сокращения общего количества платежей в год (с
10 до 7) и общей налоговой ставки (% от прибыли) – с 54 до 52 %. Значения по показателям
‖Получение разрешения на строительство― и ‖Международная торговля― улучшились,
соответственно, на 3 и 1 позиции.
Для Беларуси прослеживается также положительная динамика по показателю удаленности от
передового рубежа. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. этот показатель увеличился на 1,18 балла, и
составил в 2015 г. 68,26 балла. Разрыв между достижениями страны и передовым рубежом – 31,74
балла. В отчете „Doing business – 2016― Республика Беларусь заняла 44-е место среди 189-ти
государств. В таблице 2 представлена динамика по исследуемым показателям в 2015–2016 гг.
Таблица 2
Динамика показателей легкости ведения бизнеса в Беларуси по итогам 2015–2016 гг.
DB 2015
DB 2016
Темы
Изменение рейтинга
Рейтинг
Рейтинг
Регистрация предприятий
39
12
↑ 27
Получение разрешений на строительство
34
35
↓ -1
Подключение к системе электроснабжения
85
89
↓ -4
Регистрация собственности
6
7
↓ -1
Кредитование
105
109
↓ -4
Защита инвесторов
54
57
↓ -3
Налогообложение
60
63
↓ -3
Международная торговля
25
25
Нет изменений
Обеспечение исполнения контрактов
29
29
Нет изменений
Разрешение неплатежеспособности
68
69
↓ -1
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].
Так, по данным таблицы 2 видно, что положительная динамика произошла только по одному
показателю – „Регистрация предприятий―. Рейтинговая позиция Республики Беларусь улучшились по
данному показателю на 27 пунктов, что связано с упрощение правил вхождения в бизнес. Следует
также отметить, что Республика Беларусь по-прежнему удерживает лидерские позиции по
показателю ‖Регистрация собственности― (7-е место).
Показатель удаленности от передового рубежа для Беларуси в исследовании ‖Doing business –
2016― составил 72,33 балла. Так, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. он улучшен на 0,54 баллов.
Следовательно, разрыв между достижениями страны и передовым рубежом составляет 27,67 баллов.
Таким образом, проанализировав рейтинг Республики Беларусь, опубликованный в отчетах
„Doing business – 2015― и „Doing business – 2016―, можно сделать вывод о низком международном
рейтинге страны, а это негативно сказывается на возможности привлечения иностранных
инвестиций.
Для решения этой проблемы необходимо:
1.
Создавать конкурентные преимущества при предоставлении дополнительных льгот и
преференций для инвесторов.
2.
Проводить реформы направленные на сокращение административных процедур и
барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, позволит
повысить рейтинг страны и обеспечить дополнительный приток инвестиций в экономику.
Список использованных источников
1.
Беларусь в рейтинге Doing Business-2016 // Министерство экономики Республики
Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск, 1998–2016. – Режим доступа: http://www.economy.gov.by. –
Дата доступа: 01.10.2016.
2.
Кондрашонок А.А. Экономика и управление / А.А. Кондрашонок // Ежекв. научн. и
производ.-практ. журнал МИУ. – 2015. – №3. – С. 10–14.
УДК 334.722
Кузьменок З.И.
Магистр экономических наук
Белорусский государственный экономический университет,
Бобруйский филиал, г. Бобруйск, Беларусь
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ К МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В
БЕЛАРУСИ И ЗА РУБЕЖОМ
Во всем мире малый и средний бизнес является одним из самых эффективных инструментов
самозанятости населения, обеспечивая при этом значительный вклад в ВВП страны,
конкурентоспособность на рынке товаров и услуг и рациональное использование ресурсов.
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют достаточно длительную историю
становления и развития, однако, по всему миру до сих пор не существует унифицированного
определения данных форм предпринимательства. Каждая страна определяет свои критерии отнесения
организаций к субъектам малого и среднего бизнеса (таблица).
В Республике Беларусь критерии отнесения организаций к субъектам малого и среднего
предпринимательства регламентируются законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З «О
поддержке малого и среднего предпринимательства». Согласно данного законодательного акта к
субъектам малого предпринимательства относятся микроорганизации со средней численностью
работников за календарный год до 15 человек включительно и малые организации со средней
численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно.
К субъектам среднего предпринимательства относятся организации со средней численностью
работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно.
В Российской федерации требования к предельной численности работников и структуре
уставного капитала малых и средних предприятий регламентируются Федеральным законом от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
федерации». Однако в 2015 г. Правительство РФ увеличило в два раза предельные значения годовой
выручки для отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего
предпринимательства. Соответствующее решение было принято в рамках реализации
«антикризисного плана» распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 г. №98-р. [1].
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Украина применяет те же критерии отнесения организаций к субъектам малого бизнеса,
которые используются практически во всем Евросоюзе. Все компании, которые имеют менее 10
работников и оборот менее 2 млн евро, являются микропредприятиями, к компаниям малого бизнеса
причисляют те, которые имеют от 10 до 50 рабочих и оборот менее 10 млн евро, а компании,
имеющие более 250 сотрудников и оборот более 50 млн евро, называются крупными предприятиями
[2].
Таблица
Критерии отнесения организаций к субъектам малого и среднего бизнеса в разных странах
Микро
Малые
Средние
Страна
Критериq
организации
организации
организации
15 чел.
100 чел.
250 чел.
Белоруссия Количество работников
включительно
включительно
включительно
Количество работников
15 чел.
50 чел.
250 чел.
Россия
120 млн
800 млн
2 млрд. российских
Годовая выручка
российских руб. российских руб.
руб.
Среднее количество
до 10 чел.
до 50 чел.
нет
работников
Украина
Годовой доход
до 2 млн евро
до 10 млн евро
нет
Количество работников
нет
не более100 чел.
101-250 чел.
выше300 000МРП
Казахстан
не свыше
Среднегодовой доход
нет
не выше 3 000 000
300 000 МРП
МРП
Количество работников
менее 10 чел.
менее 50 чел.
менее 250 чел.
Европейски
Годовой оборот
2 млн евро
10 млн евро
50 млн евро
й Союз
Баланс
2 млн евро
10 млн евро
43 млн евро
20 чел. для
менее 300 чел. для производства
производства
Количество работников
5 чел. для других
Япония
Для разных сфер от 50 до 100 чел.
сфер
не более 100 млн
Объявленный капитал
не более300 млн иен
иен
до 500 чел., отдельные сферы
Количество работников
нет
промышленности - до 1500 чел,
США
в оптовой торговли до 100 чел.
Средний годовой доход
нет
от 6 млн долл. до 500 млн долл.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1;2;3;4].
В Казахстане критерии отнесения организаций к субъектам малого предпринимательства
регулируются предпринимательским кодексом за № 375-V от 29 октября 2015 года, который вступил
в силу с 1 января 2016 года.
К субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и
юридические лица, осуществляющие предпринимательство со среднегодовой численностью
работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300 000-кратного месячного
расчетного показателя (МРП), установленного на 1 января соответствующего финансового года.
К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и
юридические лица, среднегодовая численность работников которых составляет от 101 до 250 человек
и (или) среднегодовой доход выше 300 000-кратного МРП, но не превышает 3 000 000-кратного МРП
включительно. МРП - это коэффициент, который постоянно изменяется властями и в 2015 г. он
соответствовал 1982 тенге [3].
На территории Европейского Союза действуют единые правила. В настоящее время в
Европейском Союзе малыми предприятиями считаются все компании, имеющие менее 50 работников
и 10 млн евро годового оборота, в то время как микрокомпании имеют максимально 10 работников и
2 млн евро годового оборота. Чтобы относиться к категории среднего бизнеса, компании нужно
иметь менее 250 рабочих, не более 50 миллионов евро годового оборота и баланс должен быть не
более 43 миллионов евро [4].
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В Японии существуют три вида компаний: микро-, малые и средние компании и крупные
предприятия. В этом случае есть два определения, одно из которых было создано в постановлении о
малом и среднем бизнесе, второе - в налоговом законодательстве. Постановление правительства о
малом и среднем бизнесе разделяет его, основываясь на количестве сотрудников и объявленном
капитале (использование этого показателя - особенность Японии).
В США определение критериев отнесения предприятия к категории малых находится в
компетенции такого органа, как Администрация по малому бизнесу. В США стандарты малого
бизнеса различны для 1160 подсекторов. В Конвенции малым бизнесом в США называется компания
с менее чем 500 рабочими, и, возможно, это слишком большое количество, если брать во внимание
тот факт, что 73,2% компаний малого бизнеса - это индивидуальные предприниматели и 52% - это
домашние фирмы [2].
Таким образом можно отметить, что во всех анализируемых странах критерии отнесения
организаций к субъектам малого и среднего бизнеса значительно разняться. Однако следует заметить,
что только законодательство Республики Беларусь использует один критерий – количество
работников. Введение дополнительного критерия даст возможность более точно разграничить и
конкретизировать деятельность субъектов предпринимательства на малых и средних, что будет
способствовать
эффективному
использованию
системы
государственной
поддержки,
налогообложению и кредитованию субъектов хозяйствования.
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ТОРГОВЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
На протяжении многих веков экономические связи между странами существовали
преимущественно как внешнеторговые. Благодаря этим связям население обеспечивалось товарами,
которые национальная экономика не производила вообще или производила неэффективно. Внешняя
торговля прошла значительный эволюционный путь от единичных внешнеторговых сделок в
прошлом до долгосрочного всеобщего торгово-экономического сотрудничества на современном
этапе.
На сегодняшний день одной из наиболее важных и динамично развивающихся сфер
экономической жизни страны являются международные экономические отношения, которые
включают в себя торговые связи. Неотъемлемой частью всей экономики страны является состояние
еѐ торгового баланса.
Важное место занимают показатели внешней торговли в платежном балансе, который
включает торговый баланс, движение долгосрочного и краткосрочного капиталов, платежи за услуги,
некоммерческие платежи, доходы от иностранных инвестиций, валютные резервы.
Важнейшей макроэкономической функцией платѐжного баланса является отражение
международных экономических отношений данной страны с зарубежными партнѐрами. Эта функция
помогает определить оптимальную текущую денежно-кредитную и фискальную политику
государства.
Составляющим элементом платежного баланса является торговый баланс, который выступает
индикатором экономического здоровья страны. Многие исследователи под термином ―торговый
баланс‖ понимают сальдо экспорта и импорта товаров и услуг. Все же с точки зрения методологии
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платежного баланса торговый баланс отражает внешнеэкономические операции только с товарами,
связанными с переходом права собственности на них от резидента страны к нерезиденту и наоборот
[1].
Рассмотрим динамику внешней торговли товарами Республики Беларусь за 2013 – 2015
гг.[Таблица 1].
Таблица 1
Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь за 2013 – 2015 гг.
(миллионов долларов США; в текущих ценах)
2014/
2015/
Объемы млн. USD
Удельный вес
2013,
2014,
2013
2014
2015
2013
2014
2015
%
%
Всего
оборот
80 226
76 583
56952
95,5%
74,4%
экспорт
37 203
36 081
26660
97,0%
73,9%
100,0%
100,0%
100,0%
импорт
43 023
40 502
30292
94,1%
74,8%
100,0%
100,0%
100,0%
сальдо
-5 820
-4 421
-3632
76%
82,1%
Страны СНГ
оборот
48 224
45 295
32419
93,9%
71,6%
60,1%
59,1%
56,9%
экспорт
23 015
21 108
14076
91,7%
66,7%
61,9%
58,5%
52,8%
импорт
25 209
24 187
18343
95,9%
75,8%
58,6%
59,7%
60,6%
сальдо
-2 194
-3 079
-4267
140,3%
138,6%
Россия
оборот
экспорт
импорт
сальдо

39 742
16 837
22 905
-6 068

37 371
15 181
22 190
-7 009

27541
10398
17143
-6745

оборот
экспорт
импорт
сальдо

32 002
14 188
17 814
-3 626

31 288
14 973
16 315
-1 342

24533
12584
11949
635

94,0%
73,7%
90,2%
68,5%
96,9%
77,3%
115,5%
96,2%
Страны вне СНГ
97,8%
78,4%
105,5%
84,0%
91,6%
73,2%
37,0%
47,3%

49,5%
45,3%
53,2%

48,8%
42,1%
54,8%

48,4%
39%
56,6%

39,9%
38,1%
41,4%

40,9%
41,5%
40,3%

43,1%
47,2%
39,4%

Внешний товарооборот Республики Беларусь в 2013 году составил 80 226 млн. USD, в 2014
году составил 76 583 млн. USD, в 2015 – 56 952, т.е. можем наблюдать снижение товарооборота
Республики Беларусь. Экспорт в 2013 году составил 37 203 млн. USD, а в 2014 году 36 081 млн. USD,
в 2015 – 26 660 млн.USD. Наблюдается отрицательное сальдо торгового баланса как в 2013 году (-5
820), в 2014 году (-4 421),так и в 2015 (-3 632), что указывает о преобладании импорта над экспортом.
Также, можно говорить об общем снижении экспортно-импортных операций со странами
СНГ. Товарооборот со странами СНГ в 2013 году по сравнению с 2015 уменьшился с 48 224 до 32
419 млн.USD . Экспорт составил в 2013 году 23 015 млн. USD, а в 2014 году 21 108 млн. USD, в
2015 – 14 076 млн. USD. Импорт со странами СНГ в 2013 году составил 25 209млн. USD, в 2014 году
24 187 млн. USD, в 2015 18 343 млн.USD. Сальдо торгового баланса со странами СНГ в 2013-2015 гг.
отрицательное.
По сравнению с соответствующим периодом 2013 года в целом по республике экспорт упал
на 28,3%, со странами СНГ сократился на 38,8%, в том числе с Россией экспортные поставки
сократились на 38,2%, а с остальными странами, не входящими в СНГ, экспорт снизился на 11,3%.
В торговле с государством вне СНГ дефицит 2013 года сменился профицитом 2015 года в
размере соответственно – 635 млн.
В итоге можно говорить о сокращении товарооборота в 2015 году по сравнению с 2013 годом
как со странами СНГ, так и странами вне СНГ. Это свидетельствует о снижении спроса на товары, и
увеличению закупок в других странах.
Основными причинами торгового дисбаланса являются:
1)
Структурная несбалансированность экономики (недостаточное развитие сферы услуг и
высокотехнологичного сектора);
2)
Недостаточная эффективность национальной инновационной системы;
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3)
Низкая эффективность и недостаточные объѐмы привлечения прямых иностранных
инвестиций в экономику.
Для преодоления проблемы торгового дисбаланса Республики Беларусь целесообразно
применение следующих мероприятий:
1) активное привлечение иностранных инвестиций;
2) структурные преобразования экономики, направленные на рост экспорта
высокотехнологичной, наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости и
одновременное снижение импорта некритичных для экономики товаров и ресурсов. Трансформация
затратных и неэффективных производств;
3) активное стимулирование товарного экспорта с помощью экспортных кредитов на
перспективную продукцию, налоговых и таможенных льгот экспортерам.
Список литературы:
1.
Войтихов А.Д., Внешнеэкономическая деятельность. - Мн., 2005., с. 4-9
2.
Решетников, Д.Г. Особенности товарной структуры внешней торговли Республики
Беларусь // Белорусский журнал международного права и международных 3 отношений 2002 - № 3
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://evolutio.info/. Дата доступа: 29.10.2016г.
3.
Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] /
Баланс
внешней
торговли
товарами
Республики
Беларусь
–
Режим
доступа:
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/trade_balance.php. – Дата доступа: 16.10.2016г.
Малахова М.А.
Полесский государственный университет, г. Пинск
Научный руководитель: Бокша Н.В., старший преподаватель
ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Беларусь обладает сегодня достаточно сильной промышленной базой, квалифицированной
рабочей силой, традициями экспорта товаров, она расположена вблизи как богатых западных рынков,
так и обширных рынков Востока. В ее экономике промышленный сектор имеет превалирующее
значение, благодаря ему страна пока сохраняет ведущие позиции в производстве важнейших видов
продукции среди стран СНГ и Прибалтики. Развитие внешнеэкономических связей и повышение их
эффективности объявлены приоритетными направлениями национальной экономической политики
[4] .
Республика Беларусь поддерживает отношения более чем со 130 странами мира. В структуре
внешнеторгового оборота около 2/3 объема приходится на страны СНГ, доля России в котором
достигает почти 50%. На втором месте - развитые страны Западной Европы. Далее - европейские
страны с переходной экономикой, развивающиеся страны Азии, страны Северной Америки, Южной
Америки, Африки, Ближнего Востока, развитые страны Азии, Карибского бассейна, Австралии и
Океании [Рисунок 1] .

Россия (50%)

10%

развитые страны Западной
Европы(25 %)
страны Азии (15 %)

15%
50%

25%
страны Северной и Южной
Америки (10%)

Рисунок 1 - Торговые отношения Республики Беларусь
за 2010-2015 годы
Основные направления внешней торговли Республики Беларусь на ближайшие годы
определены «Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011—2015
годы» [3]. В соответствии с этой программой главным направлением внешнеэкономической
деятельности на перспективу стало осуществление эффективной единой промышленной,
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внешнеторговой и макроэкономической политики, обеспечивающей динамичное развитие
внешнеэкономического комплекса страны и защиту интересов национального рынка от
неблагоприятного воздействия мировой конъюнктуры и иностранной конкуренции [3].
Республика Беларусь является страной с малой открытой экономикой, ориентированной на
экспорт. В этой связи освещение проблемы
внешней торговли и связанной с ней проблемы
торгового дисбаланса Республики Беларусь имеет особую актуальность и значимость. В качестве
наиболее значимых причин сложившейся негативной тенденции отрицательного сальдо торгового
баланса можно выделить следующие явления:
1) наращивание объемов экспорта преимущественно за счет ценового фактора при
незначительных изменениях физических объемов поставок (в 2010 г. 15,5% и 2,5% соответственно)
[1];
2) опережающий рост промежуточного импорта по сравнению со стоимостным объемом
товарного экспорта. Невысокая доля добавленной стоимости в цене экспорта (27,7% в докризисном
2008 г. против 40–45% в развитых странах) не компенсировала растущие затраты на промежуточный,
главным образом сырьевой, импорт.
Увеличение объемов товарооборота и услуг обусловлено высокими темпами экономического
роста, повышением научно-технического и транзитного потенциала, участием в интеграционных
процессах в рамках СНГ, а также диверсификацией торгово-экономических отношений с другими
регионами мира [Таблица 1].
Таблица 1
Динамика объемов внешней торговли товарами
Республики Беларусь (млн. долларов США)
2000

2005

2011

2012

2013

2014

2015

2015 в
%к
2014

Оборот

15 972

32 687

87 178

92 464

80 226

77 180

28 621

74,5

Экспорт

7 326

15 979

41 419

46 060

37 203

36 392

13 768

73,7

Импорт

8 646

16 708

45 759

46 404

43 023

40 788

14 854

75,3

Сальдо

-1 320

-729

-4 340

-344

-5 820

-4 396

-1 086

Из данных таблицы можно заметить, что оборот с годами постепенно увеличивался и к
2012 году достиг наивысшего результата по сравнению с предыдущими годами (92 464), то же
наблюдается и с остальными показателями ( экспорт, импорт, сальдо), а именно: экспорт в 2012 году
составил 46 060,импорт - 46 404, наихудшая ситуация наблюдается в период максимально
отрицательного садьдо – 2013 год, в котором отрицательное сальдо находится в размере -5 820.
Основными причинами торгового дисбаланса являются:
4)
Структурная несбалансированность экономики (недостаточное развитие сферы услуг
и высокотехнологичного сектора);
5)
Недостаточная эффективность национальной инновационной системы;
6)
Низкая эффективность и недостаточные объѐмы привлечения прямых иностранных
инвестиций в экономику.
Для преодоления проблемы торгового дисбаланса Республики Беларусь целесообразно
применение следующих мероприятий:
1) активное привлечение иностранных инвестиций (средств международных фондов прямых
инвестиций, развитие отечественного института коллективных инвестиций);
2) структурные преобразования экономики, направленные на рост экспорта
высокотехнологичной, наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости и
одновременное снижение импорта некритичных для экономики товаров и ресурсов. Трансформация
затратных и неэффективных производств;
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3) активное стимулирование товарного экспорта с помощью экспортных кредитов на
перспективную продукцию, налоговых и таможенных льгот экспортерам.
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ВИДЫ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Анализ юридической и экономической литературы, антимонопольных законодательств стран
Евразийского экономического союза позволил нам выделить следующие виды монополистической
деятельности.
По характеру противоречащих антимонопольному законодательству действий (бездействий)
хозяйствующих субъектов, государственных органов, направленных на недопущение, ограничение
или устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц монополистическая
деятельность подразделяется на:
а)
злоупотребления
хозяйствующими
субъектами,
государственными
органами
доминирующим положением на рынке (доминирующим признается положение хозяйствующего
субъекта на рынке аналогичных товаров, если доля его товаров превышает 35%) [1];
б) несоблюдение установленных антимонопольным законодательством норм;
в) монополизация производства;
г) соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию;
д) стандартные условия сделок;
е) акты, действия и согласованные действия органов власти, направленные на ограничение
конкуренции;
Остановимся на рассмотрении выделенных видов монополистической деятельности более
подробно.
Злоупотребления доминирующим положением на рынке могут проявляться в зависимости
от целей и характера действий в формах, открытый перечень которых изложен в ст. 11 Модельного
Закона «О конкуренции» [2]; п. 1 ст. 5 Закона РФ «О защите конкуренции [3]). В исключительных
случаях данные действия могут быть признаны правомерными, если хозяйствующий субъект
докажет, что положительный эффект от них, в том числе в социально-экономической сфере,
превысит негативные последствия для рассматриваемого товарного рынка.
В процессе динамичного развития рыночных отношений хозяйствующие субъекты,
доминирующие на рынке, изобретают все новые, ранее неизвестные формы злоупотреблений,
поэтому их перечень, законодательно закрепленный в национальных антимонопольных законах стран
— членов ЕАЭС, а также в наднациональном Модельном законе о конкуренции, не носит
исчерпывающего характера и имеет вспомогательное значение по отношению к общему запрету.
Кроме формального перечня злоупотреблений и выявления видов монополистической деятельности
необходимо также установить их экономическую и правовую природу.
Несоблюдение установленных антимонопольным законодательством норм является
второй подгруппой видов монополистической деятельности. При их нарушении монополистическая
деятельность становится противоправной с присущими ей составом, объектом, объективной
стороной, субъектом и субъективной стороной. При этом конечной целью монополистической
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деятельности как антипода конкуренции является недопущение, устранение конкуренции на
определенном товарном рынке.
К следующей подгруппе видов монополистической деятельности относится монополизация
производства или реализация товаров, осуществление полномочий, которые имеют либо могут
непосредственно иметь своим результатом незаконное ограничение конкуренции, в том числе
создание (существование) холдинговых компаний, союзов, ассоциаций и других объединений
хозяйствующих субъектов, имеющее целью или результатом монополизацию производства или
реализации товаров либо иное ограничение конкуренции.
Отдельную подгруппу составляют соглашения (согласованные действия) хозяйствующих
субъектов, государственных органов, ограничивающие конкуренцию.
Согласно Модельному закону «О конкуренции» соглашение — это договоренность, которая
заключается либо в письменной форме («содержащаяся в документе или нескольких документах»),
либо в устной форме [2].
Соглашения (согласованные, совместные действия) хозяйствующих субъектов, органов
власти и управления, ограничивающие конкуренцию, запрещены антимонопольными
законодательствами всех стран — участниц ЕАЭС. Результатом таких соглашений чаще всего
является создание картелей, синдикатов, концернов и иных монополистических объединений.
Е.В. Глазова выделяет соглашения (согласованные действия) субъектов предпринимательства,
ограничивающие конкуренцию, (между конкурирующими субъектами предпринимательства) и
соглашения (между неконкурирующими субъектами предпринимательства), а также письменные
соглашения (договоры), устные соглашения и договоренности, согласованные фактические действия
субъектов предпринимательства по координации предпринимательской деятельности [1].
Запрещаются соглашения (согласованные действия) хозяйствующих субъектов (субъектов
рынка), являющихся конкурентами, если такие согласованные действия приводят или могут привести
к:
— установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок,
в том числе необоснованному (искусственному) повышению, снижению или поддержанию цен,
также на аукционах и торгах;
— разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки
товаров, или закупок, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей
(заказчиков);
— необоснованному сокращению или прекращению производства товаров;
— экономически или технологически не обоснованному отказу от заключения договоров с
определенными продавцами либо покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не
предусмотрен законодательством государства или судебными актами.
— осуществлению операций с ценными бумагами, кредитными ресурсами, в том числе с
иностранной валютой, целью или результатом которых являются достижение, сохранение или
усиление доминирующего положения на товарных рынках;
— установлению условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях, если
такие условия приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению
конкуренции, а также к установлению необоснованных критериев членства, являющихся
препятствиями для участия в платежных или иных системах, без участия в которых конкурирующие
между собой финансовые организации не смогут оказать необходимые финансовые услуги.
К одному из подвидов монополистической деятельности относятся стандартные условия
сделок, под которыми понимаются любые заранее сформулированные условия, предназначенные для
многократного использования: одна договаривающаяся сторона устанавливает условия для другой
договаривающейся стороны при заключении договора, но в деталях они не согласовывались
сторонами договора.
Акты и действия органов власти и управления, направленные на ограничение
конкуренции, представляют собой особый подвид монополистической деятельности.
При антимонопольном регулировании монополистической деятельности необходимо
учитывать специфику ее видов, понимать их правовую природу и сущность.
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Особенностью любой экономической системы является наличие инфляции, которая
представляет собой проблему, требующую пристального внимания. При определенных
значениях инфляция способна стимулировать экономический рост, а при значениях, превышающих
допустимые пределы, негативно влиять на развитие экономических процессов.
Проблема инфляции представляется наиболее актуальной для стран с переходной
экономикой, где можно обнаружить одновременно все типы инфляции: инфляцию спроса, издержек,
структурную инфляцию, а также их подвиды.
С целью предотвращения инфляции или смягчения ее последствий государство проводит
антиинфляционную политику. Антиинфляционная политика - совокупность инструментов
государственного регулирования, направленных на снижение инфляции.
В Республике Беларусь антиинфляционная политика разрабатывается и реализуется в рамках
денежно-кредитной политики. Национальный банк ежеквартально информирует Президента и
Правительство Республики Беларусь об объеме эмиссии денег и выполнении основных направлений
денежно-кредитной политики.
Ставка рефинансирования является основным индикатором стоимости централизованных
кредитных ресурсов. От еѐ величины зависит доступность кредитов, прежде всего, реальному
сектору экономики и масштаб притока новых денег в экономику страны. Центральные банки
придерживаются следующей тактики: когда необходимо снизить инфляцию, они повышают уровень
ставки рефинансирования, а когда рост цен замедляется и необходимо стимулировать развитие
экономики доступными кредитами – ставка снижается. С 17.08.2016 года она составляет 18 % [1].
С учетом финансовой и экономической ситуации в стране, размеров золотовалютных
резервов банковской системы наиболее приемлемым методом антиинфляционной политики для
Беларуси является инфляционное таргетирование, при котором все денежно-кредитные и другие
инструменты направлены на реализацию целевых показателей инфляции. Переход к данной политике
может помочь Республике Беларусь снизить уровень инфляции и держать его под контролем.
Таргетирование инфляции – это применение специальных мер, установленных государственными
органами власти страны, с целью максимального контроля над уровнем инфляции в государстве.
Приоритетной целью белорусских властей объявлено снижение инфляции в 2015– 2016 гг. и
доведение ее уровня с 2017 г. до однозначного числа. Пути решения этой задачи изложены в
Антиинфляционной программе, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 733/17. В ней изложен
перечень мер, которые предстоит реализовать Правительству, отдельным министерствам и местным
властям, чтобы создать условия для ускорения роста экономики и повышения эффективности
экономической политики. Антиинфляционная стратегия Правительства предусматривает целый
комплекс мер, которые должны оптимизировать денежное предложение, способствовать
перераспределению расходов и регулированию доходов.
Итак, можно предложить следующие мероприятия по замедлению инфляционных процессов в
Республике Беларусь:
1)
восстановить доверие к национальной валюте, как внутри страны, так и за ее
пределами;
2)
стабилизировать белорусский рубль посредством: полной и быстрой либерализации
цен на все факторы производства товаров и услуг;
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3)

проведения жесткого контроля за процессом эмиссии со стороны Национального

банка;
4)
проводить дальнейшую политику «дорогих денег» путем активизации рынка ценных
бумаг, включения купли-продажи земли;
5)
применять процедуры санации и банкротства предприятий для оздоровления
экономики и повышения уровня их конкурентоспособности;
6)
разработать систему мер, гарантирующих внутренним и внешним инвесторам
сохранность их вкладов и возможность беспрепятственного получения и вывоза прибыли из
Беларуси;
7)
провести приватизацию с целью создания устойчивой конкурентной среды;
8)
предпринять меры по стабилизации потребительского рынка [2].
Таким образом, при наличии существующих проблем для Республики Беларусь переход к
политике инфляционного таргетирования является возможном, однако наиболее приемлемым
представляется облегченный вариант инфляционного таргетирования.
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МОЛОДЁЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Современные социально-экономические условия приводят к тому, что многие категории
населения испытывают трудности с трудоустройством. Одной из самых уязвимых категорий
населения на рынке труда является молодѐжь.
Под понятием «молодежь» часто подразумевают большую социальную группы, которая
состоит из лиц от 16 до 29 лет.
На сегодняшний день безработица является одной из наиболее важных социальноэкономических проблем, угрожающих экономической и демографической безопасности Беларуси.
Невозможность и неспособность молодых людей найти работу приводит к увеличению числа
преступлений, распространяются наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность, а также приводит
к появлению проблем в развитии и становлении личности и т.д. Важность изучения данной
проблемы состоит в том, что молодѐжь является основой будущего страны.
Молодые люди составляют 23% населения Республики Беларусь, а уровень благосостояния
молодого населения нашей стране часто оказывается относительно ниже, чем у других групп
населения.
За 2015 год уровень безработицы среди населения в возрасте от 16 и до 29 достиг 24,5%, что
означает, что каждый четвертый не может найти себе работу. Однако по сравнению с 2014 и 2013
годами уровень безработицы среди молодѐжи снизился на 3,1% и 7,6% соответственно (уровень
безработицы в 2014 году составил 27,6%, а в 2013 – 32,1%).
Численность безработных в Беларуси в 2015 году по уровню образования следующая: на
высшее образование приходится 14, 4% населения, на среднее специальное - 14,8%, на
профессионально-техническое – 31,5%, общее среднее – 29,7%, на общее базовое (включая общее
начальное) - 9,6%.
Такая же ситуация и в Европе. По данным сайта Евростата за 2015 год уровень безработицы
среди молодежи в странах Евросоюза составил 22,6 %. Это значит, что в странах Евросоюза почти
каждый четвертый молодой человек не имеет работы. Наиболее высокий уровень молодежной
безработицы среди стран Европы наблюдается в Греции – 52,8 процентов, в Испании – 52,7. Это
значит, что каждый второй молодой человек не может найти работу. В Италии и Португалии этот
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показатель составляет 36,6%. Немного лучше положение в прибалтийских странах-членах ЕС: в
Латвии безработица среди молодежи составляет 28,4%, в Литве — 26,4%. В Эстонии — 20,9%.
Самый низкий уровень безработицы среди молодежи среди всех стран Евросоюза наблюдается в
Германии - 7,9 %.
Эксперты «Информационного бюро солидарности с Беларусью» (SBIO) прогнозируют, что за
2016 год количество безработных в Беларуси может вырасти еще больше – в 2,5-3 раза. Это связано с
тем, что продолжаются увольнения с нерентабельных заводов, а также из строительной отрасли; на
рынок труда поступают десятки тысяч индивидуальных предпринимателей, которые последнее
десятилетие торговали на вещевых рынках.
Также такая отрасль, как розничная торговля, будет терять рабочие места, что связано с
общим сокращением розничного товарооборота и как следствие – закрытие становящихся
нерентабельными магазинов. При этом «смена поколений» на рынке труда тормозится. Из-за
появления
законодательственных требований по трудовому стажу для получения пенсии по
возрасту, люди в возрасте теперь будут стараться крепче держаться за свои рабочие места, так как им
нужно накопить необходимый стаж для получения приемлемой пенсии.
Также увеличение пенсионного возраста на полгода с 2017 года не благоприятно повлияет на
трудоустройство молодѐжи. А значит, у молодых людей, начиная с 2016-го года, будет возникать
больше проблем с трудоустройством.
Самой распространѐнной причиной безработицы среди молодѐжи в Республики Беларусь
является несоответствие между спросом специалистов и предложением работодателей, т.е.
несовпадение желаемого с действительным. Так, например, большинство выпускников учебных
заведений, состоящих на учете в качестве безработных, имеют экономические, бухгалтерские и
юридические специальности, в то время как наиболее востребованными являются
квалифицированные рабочие по таким профессиям, как токари, слесари различных видов
производств, инженеры, швеи, воспитатели детского сада, врачи, учителя.
На сегодняшний день также наблюдается несоответствие между спросом на специалистов и
предложением вузов, поэтому каждый год выпускаются высококвалифицированные молодые люди,
которые не имеют возможности найти применение своих знаний и в итоге теряют квалификацию.
Это подтверждает тот факт, что за 2015 год в Беларуси органах по труду, занятости и социальной
защите находились сведения о наличии 28,68 тыс. вакансий.
Также работодатели неохотно принимают на работу молодых специалистов без стажа
работы, так как они являются неопытными работниками.
Многие молодые специалисты,
закончившие высшие учебные заведения, при устройстве на работу не имеет хотя бы минимального
стажа работы, так как отсутствует система распределения выпускников высших учебных заведений
на рабочие места в соответствии с полученной специальностью.
Также причинами безработицы среди молодѐжи является низкая конкурентоспособность
молодых людей, высокие требования молодых людей к оплате труда, а также недостаточная
мотивация к трудовой деятельности. Также в деятельности службы занятости по трудоустройству
молодых людей наблюдается недостаточная программная и финансовая основы.
Для решения данной проблемы необходимо уделять особое внимание информированности
молодежи о положении на рынке труда. Так как нецелесообразно готовить специалистов, которые,
выпустившись из высшего учебного заведения, не смогут найти применение своим знаниям и
навыкам, полученным в ходе обучения. Одной из форм предоставления информации могут стать
небольшие видеофильмы о профессиях, которые могут использоваться в профориентационной работе
с молодежью.
Также необходимо создавать и сохранять рабочие места для молодѐжи; увеличивать число
предприятий, сотрудничающих с центром занятости населения, что позволит значительно
разнообразить набор вакансий. Центрам занятости можно предлагать выпускникам образовательных
учреждений стажировку на предприятиях и организациях, предоставлять субсидии работодателям,
трудоустраивающим молодежь.
В настоящее время часто учебные заведения предоставляют недостоверную информацию о
трудоустройстве своих выпускников. Поэтому следует наладить системный механизм обратной
связи, когда образовательное учреждение получает информацию о реальном трудоустройстве своих
выпускников.
Мощным инструментом борьбы с безработицей является развитие молодежного
предпринимательства, поэтому необходимо разрабатывать программы поддержки молодежного
предпринимательства.
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Выше приведенные меры должны помочь в преодолении довольно высокого уровня
молодежной безработицы, что благотворно скажется на общем экономическом положении
белорусской экономики и на социально-демографической обстановке в стране.
Список использованных источников
1.
Труд и заработная плата // Национальный статистический комитет Республики
Беларусь [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/solialnaya-sfera/trud/— Дата доступа: 30.10.2016
2.
Лавникевич Д. Эксперты: число безработных в Беларуси стремительно увеличивается
// БГ деловая газета. — 2016.
УДК 339.97
Хоцевич Е.Н.
Полесский государственный университет, г.Пинск
Научный руководитель: Филитович А.В., ассистент
МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА
Закономерности развития валютной системы определяются развитием национального и
мирового хозяйства и их этапами, где в основе всегда воспроизводственный критерий. Данный
критерий проявляется в периодическом несоответствии принципов мировой валютной системы
и изменениями в структуре мирового хозяйства, а еще в расстановке сил между его основными
центрами. В этой связи, кризисы мировой валютной системы сопровождаются валютными
противоречиями, нарушением ее функционирования в сфере мировой торговли и международных
экономике.
Актуальность темы в настоящее время выражается в том, что валютные отношения получили
большое развитие в экономике стран [1].
МВС представляет собой совокупность способов, инструментов и межгосударственных
органов, с помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках мирового
хозяйства. Ее возникновение и последующая эволюция отражают объективное развитие процессов
интернационализации капитала, требующих адекватных условий в международной денежной сфере.
МВС включает в себя ряд конструктивных элементов:
1) мировой денежный товар и международная ликвидность;
2) валютный курс;
3) валютные рынки;
4) международные валютно-финансовые организации;
5) межгосударственные договоренности [2].
Таким образом, международная валютная система (МВС) определяется как совокупность
международных норм и соглашений, учрежденных государствами и международными организациями
с целью предупреждения валютных кризисов и оказания помощи в случае их наступления.
В настоящее время МВФ насчитывает 188 стран-членов. Каждая страна имеет квоту,
выраженную в SDR. Квота определяет сумму подписки на капитал, возможности использования
ресурсов фонда и сумму SDR, получаемых государством-членом при их очередном распределении.
На сегодняшний день наибольшая доля в МВФ принадлежит США -17,08%. Это позволяет
США при желании блокировать любое решение. По регламенту за принятие какого-либо решения в
рамках МВФ должно быть подано не менее 85 % голосов, а для блокировки достаточно 15%.
Соответственно, у США наибольший объем SDR - около 42,1 млрд. (примерно 65 млрд. долларов).
Для сравнения, наименьшая квота у островного государства Тувалу - 1,8 млн. или около 2,78 млн.
долларов. После США по размеру квот в фонде следуют Япония (6,13%), Германия (5,99%),
Великобритания (4,95%), Франция (4,95%), Саудовская Аравия (3,22%), Китай (2,94%), Россия
(2,4%). На долю ЕС приходится 30,3% квот. То есть США, Япония и Западная Европа в целом
контролируют более 50% квот, и фактически определяют всю политику фонда. В 2010 г. Совет
управляющих МВФ запланировал увеличение квот России, Бразилии, Индии и Китая. Большинство
стран ратифицировали это решение Фонда. Однако на конец 2015 г. этот шаг так и не был сделан.
Блокируют корректировку Соединенные Штаты Америки, поскольку опасаются, что в случае
четырнадцатой корректировки квот блокирующий пакет также получат страны БРИКС. В настоящее
время доля стран данной группы в капитале и голосах составляет неоправданно низкие 11,5%. При
этом на пять государств, составляющих БРИКС, приходится около 31% мирового ВВП.
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Доллар США по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в современной валютной
системе. Согласно данным Банка международных расчѐтов, данная валюта пользуется наибольшей
популярностью при совершении операций по обмену валюты в международном масштабе. Анализ
позиций доллара в мировых резервах позволяют сделать вывод, что в краткосрочной и
среднесрочной перспективе доминирование доллара в резервах стран сохранится.
В 2014 г. наблюдалось укрепление американской валюты в качестве резервной. В конце 2014
г. она, согласно МВФ, увеличилась с 62,3 до 62,9%, самого высокого уровня с 2009 г. Доля евро,
наоборот, сократилась с 22,6 до 22,2%, минимального значения за 13 лет. При этом следует понимать,
что МВФ не может учесть в своих отчетах структуру резервов Китая из-за того, что страна не
предоставляет информацию.
Серьезнейшей проблемой мировой валютной системой следует признать практику валютных
войн. Несмотря на то, что ведущие регуляторы высказываются о своей приверженности к рыночному
формированию курсов валют, на деле многие из них манипулируют обменными курсами. Под
«валютной войной» понимаются действия национальных правительств и центральных банков по
осознанному занижению курса национальной валюты с целью защиты собственного рынка от
импортных товаров и, в тоже время, создания условий для повышения экспорта товаров собственного
производства [3, с.54].
Среди проблем современной мировой валютной системы следует отметить участившиеся
валютные кризисы. Отмена валютных ограничений в рамках ямайской валютной системы
способствовала росту международной мобильности капитала, которая и стала на определенном
историческом этапе движущей силой валютных кризисов. На сегодняшний день природа валютных
кризисов определяется следующим обстоятельствами:
- использованием валюты как самостоятельного актива для инвестирования;
- преобладанием роли финансового сектора в формировании доходов общества;
- широким распространением фиктивного финансового капитала;
- значительным масштабом и скоростью перетока капитала с одного валютного рынка на
другой;
- усложнением финансовых продуктов;
- преобладанием спекулятивных мотивов поведения рыночных субъектов;
- ограниченностью государственного регулирования финансовых рынков в силу высокой
степени интеграции различных стран в мировую экономику.
Таким образом, действующая в мире валютно-финансовая система становится все менее
эффективной. Такое положение обусловлено как развитием кризисных явлений, установлением
плавающих валютных курсов, так и ускорением процесса глобализации, включая либерализацию
международной торговли и особенно либерализацию международного движения капитала, которая
привела к повышению нестабильности мировой валютно-финансовой системы в 90-е гг XX в.
Эволюция процесса глобализации проявилась в росте объемов неконтролируемых потоков капитала,
что представляет угрозу для стабильности денежно-кредитных систем не только развивающихся и
стран с переходной экономикой, но и для развитых государств. Это требует структурных и
функциональных изменений в системе международных валютно-финансовых отношений.
Список использованных источников:
1. Мировая валютная система проходит этап трансформации [Электронный ресурс]/ Статьи
по финансовой системе. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/6008904. – Дата доступа:
17.11.2016
2. Основные проблемы функционирования и развития мировой валютной системы// «Журнал
Известия тульского государственного университета. Экономические и юридические науки» - 2016. № 1-1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemyfunktsionirovaniya-i-razvitiya-mirovoy-valyutnoy-sistemy. – Дата доступа: 20.11.2016
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беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы IХ Междунар. науч.-практ. конф. студентов
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ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ ТА ЗОВНІШНЬО БОРГОВИЙ ТЯГАР
Незважаючи на велику кількість проведених досліджень вітчизняними науковцями з даної
тематики, актуальність проблеми зовнішнього державного боргу не зникає, оскільки він й на далі
стрімко зростає, а тягар зовнішнього державного боргу негативно впливає на становлення ослабленої
української економіки. Зростання витрат на обслуговування боргу також депресивно впливає на
добробут не лише сучасного населення України, а і на майбутні покоління, що вимагає дослідження
питання з боку соціально-економічних наслідків заборгованості держави.
Не так давно явище «державного боргу» у вітчизняній науці вважалося негативним та
притаманним лише «загниваючій» капіталістичній економіці. Проте, досвід багатьох країн показує,
що існування державного дефіциту, державного кредиту та державного боргу у допустимих межах не
продукує негативних наслідків для економіки.
Якщо ж розглядати внутрішній борг, то з точки зору соціально-економічних наслідків він є
більш вигідним для держави, оскільки сплата відсотків за нього залишається в межах країни.
Фактично одне покоління позичає кошти в іншого, при цьому рівень споживання населення не
зменшується. Зовсім інший характер має зовнішні борг. Хоча він швидко збільшує фінансовий
потенціал, проте лише на короткостроковий період, при цьому зростатиме в подальшому залежність
від інших країн як в економічному так і в політичному плані.
Безпечний рівень боргу — це такий рівень, при якому держава може 1) своєчасно і в повному
обсязі виконувати свої боргові зобов'язання без допомоги міжнародних фінансових організацій (чи
інших суб'єктів), без проведення реструктуризації цих зобов'язань чи оголошення дефолту, а також 2)
здійснювати державні запозичення на ринках капіталу за прийнятними відсотковими ставками.
Згідно з вітчизняними і іноземними дослідженнями економічно безпечний рівень державного
і гарантованого державою боргу для України наразі становить близько 35% від ВВП. Такий висновок
базується на статистиці настання дефолтів у країнах з ринками, що формуються, (досліджено МВФ)
та на власному досвіді України, яка вже двічі була не в змозі самостійно виконувати свої боргові
зобов'язання при їх наближенні до рівня 30-35% відносно ВВП, зокрема:
— наприкінці 90-х років минулого століття, що призвело до кількох реструктуризацій
внутрішнього державного боргу і реструктуризації зовнішнього державного боргу;
— та наприкінці 00-х років поточного століття, що призвело до звернення про допомогу до
міжнародних фінансових організацій (сума якої була другою за величиною у світі після допомоги
МВФ для Угорщини).
Якщо ж до 2013 року позначка відношення державного боргу до ВВП лише наближалась до
критичного рівня, то у 2014 році (за умови прогнозного ВВП в розмірі 1691912 млн. грн.) державний
борг складає 65%. На мою думку причиною такого стрімко збільшення є насамперед застійність
економіки та низький рівень темпів приросту ВВП, на фоні чого майже в двічі зріс загальний
державний борг.
Протягом останніх років зовнішній валовий борг України стійко зростає. При цьому темпи
зростання значно більші за темпи зростання ВВП. На сьогодні валовий зовнішній борг складає 88 %
ВВП. Найгірше те, що це має згубний вплив на добробут населення. На сьогодні борговий тягар для
кожного громадянина України складає більше трьох тисяч доларів.
Слід зауважити, що подібний підхід не достатній для аналізу боргового навантаження.
Методологічно правильним було б оцінити витрати і вигоди від залучення боргу окремих соціальних
груп та населення в цілому. Фактично борговий тягар представляє собою відстрочене оподаткування,
а отже втрати суспільства можна виразити в зміні податків. Слід також враховувати, що незахищені
верстви населення в формі недоотриманих трансфертів обкладені тягарем двічі. Виходячи з цього ми
можемо розрахувати суму зовнішнього боргового тягаря перекладеного на суспільство:
P1 - платники податків
P2 - отримувачі трансфертів
P3 - інші (учасники тіньового сектору які не отримують трансфертів але і не платять податків)
- вигоди отримані суспільством від вкладень в суспільні проекти державою залучених
коштів для кожної із груп
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- зміна у величині податків, що пов‗язана із необхідністю погашення боргу
– зміна у величині трансфертів, що пов‗язана із необхідністю погашення боргу
Складність даного методу полягає в визначенні самих вигід та змін. Це потребує більш
детального дослідження того, куди і нащо витрачались кошти, але оскільки система цих запозичень
не є досить прозорою, то проведений в майбутньому аналіз також потребуватиме коригувань,
оскільки досить складно врахувати вплив корупційних схем.
Література:
1. Сайт Міністерства фінансів України. Аналітичні матеріали щодо державного боргу:
http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/info_boxes?art_id=398647&cat_id=398646
2. Сайт НБУ. Зовнішній борг України станом на 01.10.2014 року:
www.bank.gov.ua/Balance/Debt/01102009.xls
3. Сайт НБУ. Макроекономічна статистика:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57896
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Вопрос организации таможенного дела является актуальным как на современном этапе, так и
в обозримом будущем.
Становление и развитие таможенной службы Казахстана неразрывно связано с историей
независимой государственности. За все годы лучшие люди страны стояли на переднем рубеже
защиты экономических интересов государства. Нельзя забывать, что торговли без налогов не
существует, и именно на таможенные пошлины и сборы финансировались многие социальные
мероприятия во благо казахстанцев и в пользу страны.
16 декабря 1991 года выражая волю народа, Казахстан заявил о своей государственной
независимости. Одновременно, Указом Президента Республики Казахстан от 12 декабря 1991 года
был образован Таможенный комитет Республики Казахстан.
Тогда, в 1991 году, республика была поставлена перед необходимостью в сжатые сроки
создать и развить свою систему таможенного дела.
24 декабря 1991 года утверждается закон «О таможенном тарифе и пошлине», где тарифные
меры призваны стать важным инструментом торговой политики и государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Обретение Казахстаном суверенитета и независимости объективно привело к образованию
таможенной сферы, как новой области государственного управления. Казахстан впервые стал
самостоятельно определять таможенную политику, как составную часть своей внутренней и внешней
политики.
12 ноября 1992 года в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 12.11.1992
г. № 963 "О внесении в структуру Министерства финансов Республики Казахстан Таможенного
комитета и его структурных подразделений", Таможенный комитет вошел в состав Министерства
финансов Республики Казахстан. Далее оно было преобразовано в Главное таможенное управление
Министерства финансов Республики Казахстан.
В последнем десятилетии ХХ века создание Таможенного союза в регионе СНГ
рассматривалось как первый и важный шаг на пути реинтеграции всего постсовестского
пространства.
Первый таможенный союз на евразийской территории был образован Соглашением между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 г. Соглашением Республики
Беларусь и Российской Федерацией с Республикой Казахстан о Таможенном союзе от 20 января 1995
г. и Договором о присоединении Кыргызской Республики к Соглашениям о Таможенном союзе от 29
марта 1996 г.
В основу этого Таможенного союза (ТС) были положены следующие принципы:
- унификация внешторгового, таможенного, валютно-финансового, налогового и других
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законодательств;
- формирование однотипного механизма регулирования экономик государств-участников,
базирующегося на рыночных принципах хозяйствования;
- создание единой таможенной территории.
Указом Президента Республики Казахстан № 3655 от 10.10.1997 года Государственный
таможенный Комитет был упразднен с передачей его функций Министерству финансов Республики
Казахстан.
Далее, произошли изменения с преобразованием Таможенного комитета Министерства
финансов Республики Казахстан согласно Указу Президента Республики Казахстан от 12.10.1998 г.
№ 4114 в Министерство государственных доходов Республики Казахстан путем передачи функций и
полномочий по управлению имуществом и делами Таможенного комитета образованному
Министерству государственных доходов Республики Казахстан.
На основании Указа Президента РК от 6 августа 2014 г. № 883 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», Постановления
Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2014 г. № 933 «О ведомствах центральных
исполнительных органов Республики Казахстан» реорганизованы Налоговый комитет и Комитет
таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан путем слияния в Комитет
государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан [1].
Сегодня таможенная служба Республики Казахстан состоит из Департамента таможенного
оформления и Департамента таможенного контроля (рис. 1) [2].
Сегодня таможенные органы находятся на стадии, когда играют все более заметную роль в
жизни общества и могут реально влиять на экономические процессы, происходящие в стране.
За 25 лет своего существования суверенная таможенная служба Республики Казахстан
добилась больших успехов и играет заметную роль на постсоветском пространстве.
Вместе с тем, она не ограничиваясь достигнутым, продолжает работу по дальнейшему
совершенствованию своей деятельности с целью приближению их к мировым стандартам.
Основу правовых норм Таможенного Кодекса Таможенного Союза и Кодекса Республики
Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» составляют международные стандарты,
отвечающие требованиям Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных
процедур (Киотская конвенция), ратифицированного Законом Республики Казахстан от 24 февраля
2009 года № 141-IV.

Таможенная служба
Республики Казахстан

Департамент таможенного
оформления

Департамент таможенного
контроля

Управление таможенного
оформления

Управление таможенного
контроля

Управление товарной
номенклатуры, таможенной
стоимости, происхождение
товаров и таможенных
платежей

Управление координации
пунктов пропуска

Рисунок 1. Структура таможенной службы Республики Казахстан
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В целях объективной оценки своей деятельности и изучения общественного мнения
таможенные органы регулярно проводят анкетирование участников внешнеэкономической
деятельности. С этой же целью, по заказу таможенных органов социологические исследования
проводят и независимые службы общественных объединений предпринимателей.
За годы независимости Республики Казахстан таможенная служба была поставлена перед
необходимостью - в сжатые сроки создать и развить систему таможенного дела до уровня
международных стандартов. Фактически начав с нуля, нужно было догнать передовые таможенные
администрации современных развитых государств. И на сегодняшний день можно с уверенностью
сказать, что это удалось.
Список использованных источников:
1. Летопись становления таможни РК. http://nalogikz.kz/files/letopis-stanovleniya-tamozhnirk.html
2. О структуре Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
https://www.zakon.kz/4672848-o-strukture-komiteta-gosudarstvennykh.html
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
В умовах трансформації економічних систем та суспільних цінностей окрім фінансовоекономічних чинників у формуванні конкурентоздатності, підвищенні капіталізації та досягненні
ефективності бізнесу починає відігравати соціально-відповідальна діяльність. Виникає потреба
концентрації зусиль бізнесу на реалізації прироодоохоронних заходів, створенні соціальної
інфраструктури, розробці програм розвитку персоналу, впровадженні нових етичних принципів
взаємодії з зацікавленими сторонами. Відповідно, зміна пріоритетів призводить до необхідності зміни
існуючої практики управління та оцінки його ефективності.
Ефективність соціально відповідальної діяльності бізнесу обумовлена наявністю концепції
корпоративної соціальної відповідальості з визначеними цінностями та цілями компанії, функціями
та принципами відповідального управління, а також критеріями досягнення ефективності даної
діяльності. Оцінка ефективності соціально відповідальної діяльності бізнесу може здіснюватись
безпосередньо зусиллями суб‘єкта господарювання (працівники відділу корпоративної соціальної
відповідальності або стійкого розвитку), або за допомогою сторонніх суб‘єктів (міжнародні та
національні експертні організації, профільні асоціації, аудиторські та консалтингові компанії). При
цьому, залежно від специфіки соціально відповідальної діяльності, оцінку можна проводити за
різними напрямами, наприклад:
– оцінка ефективності екологічної діяльності (оцінка впливу на навколишнє середовище;
впроваждення ресурсозберігаючих та безвідходних технологій; дотримання екологічних стандартів);
– оцінка ефективності охорони праці (оцінка створення безпечних та сприятливих умов для
праці, відпочинку, розвитку, соціальної захищеності персоналу; утримання об‘єктів соціальної
інфраструктури);
– оцінка ефективності відносин із зацікавленими сторонами (оцінка рівня виконання взятих
зобов‘язань в процесі співпраці із постачальниками, споживачами, інвесторами, кредиторами,
громадою, державою; дослідження кількості, причин та наслідків конфліктних ситуацій;
встановлення рівня податкової прозорості бізнесу).
Основні функції процесу оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності наведено
на рис. 1. Необхідно зазначити, що на виконання соціальних ініціатив бізнес спрямовує комплекс
ресурсів: технічних, технологічних, кадрових, просторових, інформаційни фінансових. Тому
доцільно також поглиблено проаналізувати витрати та доходи від використання різних ресурсів при
здійсненні соціально відповідальної діяльності.

498

Характеристика функцій
інформаційна

отримання об‘єктивної та своєчасної інформації
результати соціально відповідальної діяльності

про

аналітична

оцінка отриманої інформації щодо рівня ефективності
соціально відповідальної діяльності

прогностична

передбачення тенденцій розвитку та напрямів реалізації
проектів у сфері соціально відповідальної діяльності

світоглядна

формування корпоративної культури, цінностей, традицій
здійснення соціально відповідальної діяльності

інформаційна

забезпечення інформаційного обміну щодо соціально
відповідальної діяльності, зміцнення бренду, підготовка
звітів

Рис. 1. Основні функції процесу оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності
бізнесу
В процесі оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності бізнесу важливо
здійснювати постійний аналіз інтересів компанії у внутрішньому та зовнішньому середовищі.
Основними критеріями ефективності та успішності розвитку соціально відповідальної діяльності
бізнесу є їх активне залучення до реалізації соціальних ініціатив, а також здійснення постійного
моніторингу соціальних витрат та доходів. Успішна реалізації соціально відповідальної діяльності
дозволить реалізувати набуті конкурентні переваги в короткостроковій перспективі та забезпечить
досягнення лідерства на ринку в довгостроковій перспективі.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНИХ
КОМУНІКАЦІЙ
Досвід розвинутих країн показав, що формування та функціонування соціального
підприємництва сприяє зміцненню соціальних комунікацій в місцевих громадад. В ЄС соціальні
підприємства вважаються важливими для посткомуністичних трансформацій, оскільки разом з
громадськими організаціями вони здатні покращити добробут громадян шляхом запровадження
інноваційних підходів та стимулювання активності громадян [1]. Соціальне підприємництво здатне
налагодити та поглибити соціальні комунікації у місті, а також:
– задовольняє потреби громади, забезбепує її єднійсть та розвиток;
– розширює асортимент і підвищує якість соціальних послуг;
– підвищує рівень та якість життя, сприяє збереженню традиції;
– розширює громадську активність місцевого населення;
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– зменшує соціальну нерівність та ізольованість певних верств населення з суспільства і,
відповідно, надає можливість відновлення місцевої громади;
– сприяє розвитку локальної економіки, створюючи робочі місця та збагачуючи професійний
досвід працівників;
– знижує обсяг видатків місцевих бюджетів на вирішення соціальних проблем;
– впроваджує методи більш раціонального використання місцевих ресурсів з широким
залученням до прийняття рішень місцевого населення;
– поліпшує соціальну інфраструктуру тощо.
Система чинників впливу соціального підприємництва на розвиток соціальних комунікацій в
місті наведена на рис. 1.
Отже, соціальні підприємства створюють у суспільстві соціальні цінності, які в більшості
випадків не хочуть, не вміють або не можуть запропонувати інші. Крім того, стимулюють соціальну
інтеграцію людей з особливими потребами у ринок праці, надаючи можливість трудової діяльності,
яка відповідає їх здібностям, професійній підготовці та індивідуальним можливостям з урахуванням
особистих інтересів, таким чином, реалізувати своє природне невід‘ємне право на працю і стати
соціально затребуваним. Соціальні підприємці роблять свій внесок у розвиток соціальних інновацій,
здійснюючи безпосередній вплив на соціально-економічний розвиток місцевих громад та
налагодження соціальних комунікацій.
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Налагодження соціальних комунікацій
Формування активної соціально-відповідальної громади
Підвищення соціального капіталу міста
Інноваційність та творчість праці
Розвиток освіти і науки
Посилення демографічного потенціалу та покращення структури
населення
Поліпшення функціонування системи охорони здоров‘я
Розвиток природоохоронної діяльності та екологічного менеджменту
Економічний розвиток: зменшення безробіття, поліпшення умов
праці, зростання доходів домогосподарств
Підвищення рівня культури, доступність культурного життя та
духовного розвитку
Розвиток громадянського суспільства
Вирішення екологічних проблем, збільшення задоволеності
екологічною ситуацією
Створення сприятливих умов для ведення малого та середнього
бізнесу
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Рис. 1 Система чинників впливу соціального підприємництва на розвиток соціальних
комунікацій в місті
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КВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»
Дніпропетровської обласної ради м. Жовті Води
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Науковцями та фахівцями постійно ведеться дискусія стосовно оптимального ступеня
податкового навантаження на підприємство. Доводиться думка про обтяжливість «податкового
тягаря» і наводяться різноманітні методики [5] щодо його розрахунку, але зміни у нормативно –
правові акти вносяться повільно і досить часто вони в результаті суттєво не зменшують загальний
обсяг податків, що сплачуються підприємством, а тільки змінюють процедуру нарахування та сплати
податків.
Наукові доробки пропонують різні методики визначення податкового навантаження,
практична важливість даних методик полягає у об‘єктивності отриманих результатів, зручності
застосування та можливості здійснення на проведених розрахунках оптимізації податкового
навантаження на підприємство.
Відмінність методик полягає у включенні в розрахунок різного переліку податків та взятих за
базу різних джерел сплати податків.
Зокрема, одна із методик [5] характеризує частку податків у виручці від реалізації, але при її
використанні у порівнянні з іншими методиками величина податкового навантаження буде завжди
менша. При розрахунку необхідно використовувати дохід підприємства від усих видів діяльності. За
даною методикою визначається два показника: податкове навантаження без врахування ПДФО і
утримань (що на нашу думку більш обґрунтовано) і податкове навантаження з урахуванням ПДФО та
утримань. Показники розраховуються як ділення податкових платежів на виручку від реалізації
продукції з урахуванням ПДВ.
Економічна теорія пропонує методику розрахунку податкового тягаря по відношенню до
прибутку до оподаткування. Базовим є твердження, що процес суспільного відтворення базується на
виробництві продукції. Вартість виробленого продукту розраховується як додавання перенесеної
вартості засобів виробництва, вартості праці та доданої вартості. У даному випадку податкове
навантаження можна розрахувати за формулою:

ПН

ПП
П

(1)
де: ПН – показник податкового навантаження;
ПП – податкові платежі;
П - прибуток підприємства до оподаткування
Але згідно ПКУ прибуток підприємства до оподаткування є джерелом сплати тільки податку
на прибуток.
Наступна методика [1] передбачає співставлення податку та джерела його сплати, що
дозволяє більш обґрунтовано робити аналіз податкового навантаження, пропонується не враховувати
податок на додану вартість та акцизного збору враховуючи особливості їх нарахування. Податкове
навантаження визначається за формулою:

ПН

Д

В П
100
Д В

(2)
де: Д – доходи підприємства від усих видів діяльності;
В – витрати;
П – фактичний прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати
податків.
Існують методики, які замість показника додана вартість використовують показник
«новостворена вартість» [2,5]. Розрахунок «новоствореної вартості» пропонується здійснювати
різними методами, наприклад:
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НВ

В Мв А ІД

ІВ

(3)
де: НВ – новостворена вартість;
В – виручка від реалізації;
Мв – матеріальні витрати;
А – амортизація;
ІД – інші доходи;
ІВ – інші витрати
Наступна методика [3,5] дозволяє порівнювати окремі податки з джерелами їх сплати. Її
сутність полягає в тому, що при розрахунках до загальної суми податкових платежів включаються всі
податки. Так, для ПДВ, екологічного податку, плати за землю, податку з нерухомого майна
відмінного від земельної ділянки, ЄСВ джерелом є виручка від реалізації, для податку на прибуток,
прибуток до оподаткування, ПДФО, ЄСВ, ВЗ – доходи працівників. Методикою пропонується
розраховувати як загальний показник податкового навантаження так і одиничні показники у
відповідності до джерела сплати. Для розрахунку загального показника використовується формула:

ДВ СК

Мв або ДВ ЗП

А П

Под , (4)

де: ДВ – додана вартість;
СК – сукупний дохід;
Мв – матеріальні витрати;
ЗП – зарплата;
А – амортизація;
П – прибуток;
Под – податки
Наведені методики не є вичерпані але, цей перелік є найбільш вживаним у наукових –
дослідженнях. Тільки застосування їх адресно до підприємства можна довести практичну значимість
окремої методики та об‘єктивність.
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ
Соціальне підприємництво як категорія впливу на соціально-економічний розвиток країни
викликає значний інтерес у суспільстві. Вченими запропоновано розуміння соціального
підприємництва з позицій різних теорії: підприємницької теорії, яка власне й започаткувала поняття
«соціальне підприємництво; теорії суспільного вибору, що акцентує зв‘язок розвитку соціального
підприємництва з «провалами ринку» та державного регулювання; міждисциплінарних досліджень з
використанням юридичних, соціологічних, психологічних підходів. Зарубіжні концепції соціального
підприємництва відрізняються роллю держави (рис. 1). Поступово різниця між моделями
зменшується.
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Концепції соціального підприємництва
Модель Північної Європи (Бельгії,
Нідерландів, Норвегії, Швеції)

характеризується активною підтримкою
держави

Моделі
США, Канади, Японії

регулювання на рівні підприємств,
використання благодійництва

Модель Центральної Європи (Австрії,
Німеччини, Франції)

відрізняється адресними соціальними
програмами і бізнес-проектами

Модель
Великої Британії

основна особливість – значні соціальні
інвестиції

Рис. 1 Концепції соціального підприємництва та роль держави*
* складено автором на основі джерел [1, с. 107]
Науковці визначають дві цільові групи осіб, які отримують безпосередню користь у
довгостроковій перспективі від соціальних підприємств (рис. 2): люди з інвалідністю та працездатні
особи, яким дуже важко працевлаштуватися. Більшість соціальних підприємств не займаються
працевлаштуванням виключно однієї цільової групи, тому вони є «універсальними», і тільки
незначна частина є «спеціалізованими» для визначеної цільової групи.
Отже, соціальне підприємництво здатне зменшити прояви тих соціальних проблем, які не
може вирышити державний сектор, а приватний – ігнорує. Саме це є нішею для діяльності соціальних
підприємств, у тому числі у туристичній сфері. Тому соціальне підприємництво, виконуючи
соціальну місію, можна вважати ефективним інструментом вирішення соціальних проблем та
забезпечення туристичного розвитку міст.
Цільові групи осіб
люди з
інвалідністю

працездатні
особи

- Підприємства наймають виключно людей з інвалідністю та забезпечують їх
соціальний захист, питання трудових відносин між роботодавцем і
працівником регулюється спеціальними нормативно-правовими актами з
охорони праці людей з інвалідністю.
- Підприємства за власною ініціативою пристосовують робоче середовище до
фізичних, психічних або сенсорних особливостей працівників.
- Продуктивність працівників залежить від індивідуального ритму їх роботи
без обов‘язкових норм виробітку, умови праці є гнучкішими.
1. Люди зі специфічними проблеми у працевлаштуванні (соціальні бар‘єри,
соціальна ізоляція і дискримінація):
- схильність у минулому до алкогольної/наркотичної залежності;
- несприятливі сімейні обставини;
- судимість або умовне засудження тощо.
2. Тривало безробітні або особи, які відчувають труднощі з
працевлаштуванням, а також люди з низьким рівнем працездатності:
- безробітність протягом кількох років;
- низький професійно-кваліфікаційний рівень.
3. Низько- і некваліфікована молодь:
- молоді люди, які після досягнення 16 років не продовжили навчання і є
безробітними без будь-якої кваліфікації та набутих трудових навичок.
4. Етнічні меншини.
5. Жінки, які активно шукають роботу та готові до неї приступити.

Рис. 2 Цільові групи осіб, які отримують безпосередню користь у довгостроковій перспективі
від соціальних підприємств*
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* складено автором на основі джерел [2, с. 11-12]
1. Удодова В. І. Дослідження досвіду функціонування національних моделей соціального
підприємництва / В. І. Удодова, В. І. Шаповал // Вісник Харківського національного університету ім.
В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1042. – С. 105–108.
2. Davister C. Work Integration Social Enterprises in the European Union: an overview of existing
models / C. Davister, J. DeFourny, O. Gregoire. – Liege–Belgium: EMES International Research Network,
2004. – 29 p.
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магістр кафедри «Фінанси та кредит»
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського,

м. Кременчук

РИНОК ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Ринок перестрахування як новітня форма організації економічних відноси в період ринкових
трансформацій,
стає
все
вагомішою
частиною
страхового
ринку, поєднуючи інтереси перестрахувальників та перестраховиків, що формують попит і
пропозицію на ринку.
Перестрахування
є
похідним
від
страхування та передбачає вторинний перерозподіл ризиків між прямим страховиком та
перестраховиком.
Проаналізуємо
динаміку
структури
вихідного
перестрахування
за
показником перестрахових виплат загалом та в розрізі сфер діяльності перестрахувальників (табл. 1).
Таблиця 1
Обсяг і частка виплат за вихідним перестрахуванням у валових страхових виплатах на
українському страховому ринку протягом 2013-2015 років
Показники
Обсяг валових страхових виплат (млн. грн), у
тому числі:
зі страхування життя (млн. грн)
зі страхування іншого, ніж страхування
життя (млн. грн)
Сума часток страхових виплат, компенсованих
перестраховиками (млн. грн), у тому числі:
зі страхування життя (млн.грн)
зі страхування іншого, ніж страхування
життя (млн. грн)
Частка перестрахових виплат у валових (%), у
тому числі:
зі страхування життя (%)
зі страхування іншого, ніж страхування
життя (%)

Роки
2013

2014

2015

Темпи росту, %
2015/2013

4651,8

5065,4

6453,3

38,7

149,2

239,2

657,0

340,3

5068,9

4502,6

4826,2

-4,8

537,8

486,7

640,9

19,2

9,4

14,9

45,7

386,2

528,4

471,8

595,2

12,6

10,44

10,46

12,7

21,6

11,45

9,9

19,1

66,8

10,42

10,46

12,3

18,1

Відповідно даних обсяг валових страхових виплат за останні 3 роки мав
тенденцію щодо збільшення, так з 4651,8 млн. грн. у 2013 році даний показник
зріс до 5 065,4 млн. грн. у 2015 році ( зростання складає 38,7%). Подібна тенденція спостерігається
і у виплатах, компенсованих перестраховиками: так, у 2013 році даний показник складав 537,8 млн.
грн., а в 2015 році – 640,9 млн. грн. (зростання склало 19,2%). Збільшення виплат, компенсованих
перестраховиками пояснюється загальним зростанням ринку, кількості укладених договорів та,
відповідно, показників по виплатам. Частка перестраховиків у валових виплатах є доволі незначною:
10,44% у 2013 році до 12,7% у 2015 році.
Подолання зазначених проблем нерівномірного розвитку вітчизняного ринку перестрахування
можна за рахунок очищення ринку від операцій псевдоперестрахування шляхом запровадження
стандартів якості договорів перестрахування, унормування державного регулювання та нагляду на
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вітчизняному ринку перестрахування та сприяння розвитку здорової конкуренції серед страховиків
(запровадження професійного перестраховика, активізація роботи перестрахових брокерів).
Список використаних джерел
1. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/1.html
2. Закон України «Про страхування» від 04.10.2001 № 2745-ІІІ [Електронний ресурс]/режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
Ауелбекова А.К.
Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева
Астана, Казахстан
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ
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.
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:
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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.
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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ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ НАРАХУВАННЯ ТА
УТРИМАННЯ
За сучасних умов розвитку суспільства питання оплати праці дедалі більше привертають
увагу, зокрема на підприємствах аграрного бізнесу, яким характерна повна зайнятість і збереження
чисельності працюючих.
Оплата праці безпосередньо пов‘язана із система соціальним захисту працівників. З одного
боку вона є джерелом доходів громадян, а з другого – об‘єктом нарахування та утримання єдиного
соціального внеску (далі ЄСВ).
Вся система законодавства України, що регулює заробітну плату на підприємстві, дуже
складна і заплутана. Більше того, слід пам‘ятати, що закони України дуже нестабільні і постійно
змінюються. З 1 січня 2011 року вступив в дію Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», до якого вже було внесено чимало змін.
Типовий розрахунок заробітної плати на підприємстві включає:
1) нарахування в розрахунковій відомості;
2) утримання в розрахунковій відомості;
3) розрахунок податків та зборів, що утримуються зі заробітної плати, відповідно до
законодавства України;
4) нарахування у бухгалтерському обліку обов‘язкових резервів відповідно до ПСБО (МСФЗ).
Крім розрахунку заробітної плати персоналу, підприємства повинні зробити відповідні
нарахування ЄСВ (єдиного соціального внеску), виходячи з граничної суми у розрізі кожного
працівника.
Питання утримань і відрахувань із заробітної плати турбує багатьох, і в кожному випадку – не
менше трьох: платника, одержувача і виконавця – бухгалтера, що служить їхнім інтересам.
Одержувати – приємно, віддавати – нелегко, але інакше не можна.
Обов‘язкові нарахування та утримання із заробітної плати єдиного соціального внеску
перебувають у центрі уваги різних користувачів облікової інформації. Для найманих працівників
вони визначають суму заробітної плати, що підлягає виплаті, формують ефективну систему
соціального захисту населення. Для суб'єкта господарювання виступають складовою витрат, що
визначають собівартості продукції і впливають на фінансовий результат господарської
діяльності. Для держави відіграють важливу роль у формуванні надходжень для забезпечення
виконання соціальних функцій. Для кожної із сторін значення обов‘язкових нарахувань та утримань
оцінюється по-різному, але їх здійснення торкається інтересів всіх користувачів, особливо на фоні
останніх змін у законодавстві країни.
Облік платників ЄСВ в органах ДФС ведеться за:
- кодами з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- реєстраційними номерами облікових карток платників податків або серією за номером
паспорта;
- реєстраційними (обліковими) номерами платників податків, які присвоюють інвесторам
(операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським
установам іноземних держав.
У 2016 році в рамках урядових запроваджень щодо легалізації заробітної плати, а також
спрощення процедури утримання ЄСВ із заробітку працівників, нарахування ЄСВ у фізичних осіб за
рахунок роботодавця зменшили і звели до єдиної ставки – 22% (раніше ЄСВ було в залежності від
класу професіонального ризику). Нарахування ЄСВ для інвалідів на 2016 рік залишилось без змін і
залишається в межах 8,41%, 5,5 % та 5,3%. Також зазначимо, що законодавством збільшився розмір
максимальної величини бази нарахування ЄСВ, вона становить 25 прожиткових мінімуми для
працівників підприємств (раніше – 17) і на 01.01.2016 р. дорівнювала 34450 грн.
Підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, у 2016 році сплачують ЄСВ
з чистого доходу згідно ст. 177 Податкового кодексу України. Якщо таким платником не було
отримано дохід, то він матиме право самостійно визначити базу нарахування, але не більше
максимальної величини бази нарахування ЄСВ. В той час сума ЄСВ, який сплачується, не може бути
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меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід. Також
підприємці на єдиному податку сплачуватимуть ЄСВ, на суму, яку самостійно для себе розрахують,
але вона повинна бути не більше максимальної величини бази нарахування і не менша за розмір
мінімального страхового внеску.
До переваг введення ЄСВ можна віднести наступне:
– вигода для роботодавців, тому що їм не потрібно реєструватися в 4 державних соціальних
фондах, оплачувати внески, подавати 4 фінансових звіти;
– єдина база платників ЄСВ, яка дасть можливість швидше виявляти порушників, зокрема
тих платників, хто не робить всіх необхідних внесків;
– зростання надходжень до соціальних фондів , що дасть в майбутньому змогу збільшувати
розміри страхових виплат, а також ввести в дію накопичувальні рахунки та обов'язкове медичне
соціальне страхування.
Отже, ми можемо зробити висновок, що введення єдиного розміру ЄСВ полегшує роботу
підприємцям у частині відхилення необхідності визначення професійного ризику та нарахування і
сплати розміру даного внеску. Також податкове навантаження на легальних підприємствах
знизилось, і звичайно це хороший показник для приваблення інвестицій на українські підприємства.
Але в свою чергу, поки існує ринок переведення в готівку коштів і неправомірне відшкодування
ПДВ, говорити про те, що заробітні плати в повній мірі будуть легалізовані не доводиться.
Скрипник Л. І.
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського
м. Кременчук
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Галузь охорони здоров'я є однією з головних сфер суспільного життя в будь-якій країні. На
даному етапі розвитку в Україні її стан є незадовільним та потребує змін. За умов обмежених
фінансових ресурсів видатки на охорону здоров‘я хоч і зростають, але темпи їх повільні, не
враховуються потреби розвитку галузі, та й часто державні кошти використовуються неефективно. В
умовах реформування системи охорони здоров‘я та бюджетної децентралізації питання розподілу
грошових фондів, фінансового забезпечення охорони здоров‘я необхідними ресурсами та їх
використання є надзвичайно актуальними.
Аналіз бюджетних видатків на фінансування охорони здоров‘я за 2010-2016 р.р., їх частки по
відношенню до всіх видатків бюджету та до ВВП наведено на рис. 1 [1, 2].
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Рис. 1 Динаміка видатків на фінансування охорони здоров'я та їх частки по відношенню до
всіх видатків бюджету та ВВП в Україні
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Розглянувши видатки на охорону здоров'я як складову видатків зведеного бюджету України,
було визначено, що їх частка за останні роки постійно зменшується: в 2015 р. – до 10,52%, у 2016 р.
(прогнозно) – до 7,89% від зведеного бюджету, що є найнижчим показником за останні 6 років. Хоча
суми видатків зростають з 44 млрд. грн. у 2010 р. до 75 млрд. грн. у 2015 р., це є в основному
наслідком інфляції та девальвації гривні.
По відношенню до ВВП простежується аналогічна ситуація: протягом досліджуваного
періоду державні видатки зменшуються з 4,14% до 3,21%. Для порівняння в країнах Європейського
Союзу видатки на охорону здоров'я складають в середньому 7%, в таких країнах, як Німеччина та
Франція – близько 10% , а в США – 14% від ВВП. За прогнозами експертів, у 2017 р. рівень видатків
на охорону здоров'я від ВВП в Україні може знизитися до 2,7%, а згідно з рекомендацією ВООЗ та
ЄС фінансування галузі охорони здоров'я має бути не менше 5% від ВВП, значення менше ніж 3%
може призвести до руйнування системи охорони здоров'я [3].
Низька питома вага видатків зведеного бюджету України на охорону здоров‘я у ВВП підтверджує
також неможливість держави виконувати задекларовані у Законі України «Основи законодавства
України про охорону здоров‘я» фінансові зобов‘язання щодо забезпечення бюджетними коштами
політики охорони здоров‘я на рівні, не менше 10% національного доходу [4].
Критично низький рівень фінансування медичної галузі призвів до таких соціальних
катаклізмів, як скорочення населення (природне скорочення населення у 2014 р. склало 166,4 тис.
осіб), відсутності «медичної культури» (відсутність інформації та можливостей для здійснення
превентивних заходів, обстежень, самолікування, поширення шкідливих звичок тощо), хабарництва
[5, с.172].
З метою вирішення існуючих проблем, вдосконалення системи охорони здоров'я та її
фінансування в Україні в 2010-2014 р.р. в рамках «Програми економічних реформ України на 2010–
2014 роки» було проведено реформування галузі. Головною метою реформи була підготовка галузі
для переходу до страхової медицини, проте реформа так і не була завершена.
У 2015 р. урядом було розроблено програму нової реформи медичної галузі, яку було
затверджено у вигляді «Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я» [6]. ЇЇ метою є
запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров‘я. Реформою планувалося
залишити бюджетне фінансування, як основне, але більшу частину коштів передати на регіональні
рівні для більш ефективного їх використання. Для реалізації цієї мети в 2015 р. було запроваджено
медичну субвенцію, яка передається з державного до місцевих бюджетів, та забезпечує більшу
частину їх витрат на охорону здоров'я. У 2015 р. вона була виділена у розмірі 46,2 млрд. грн. та
склала 77,5% видатків місцевих бюджетів України на охорону здоров'я.
У 2016 р. урядом було прийнято низку постанов, щодо реформування галузі, зокрема було
закріплено нову модель системи охорони здоров'я – модель національного солідарного медичного
страхування зі 100% покриттям громадян, ухвалено створення госпітальних округів, підвищення
заробітної плати медичним працівникам на 30 % та інше.
Основний напрям ухвалених заходів, а саме впровадження нової моделі, суперечить
прийнятій у 2015 р. Концепції, так як медичне страхування планували зробити добровільним, поряд з
існуючою бюджетною моделлю. Це говорить про непослідовність та фрагментарність реформ у
галузі, що суттєво гальмує її розвиток.
Звичайно, реальне реформування системи охорони здоров‘я, запуск механізму фінансування,
коли «гроші ходять за пацієнтом», важливе й необхідне. Однак одночасне й тотальне його
впровадження в усіх регіонах країни має певні загрози й виклики, до яких можна віднести:
недостатню чисельність кваліфікованих сімейних лікарів, відсутність науково обгрунованої і
затвердженої вартості медичних послуг первинної ланки охорони здоров‘я та інші. Для покращення
фінансування варто на початковому етапі додатково (за рахунок коштів спеціального фонду за платні
послуги) стимулювати тих лікарів, до яких фактично йде більше пацієнтів і результати роботи яких
якісніші, що дасть можливість населенню визначатися з вибором кращих лікарів.
Отже, фінансування галузі охорони здоров‘я в Україні є недостатнім, про що свідчить низька
частка у видатках бюджету та ВВП, тим паче в умовах реформування необхідність коштах суттєво
зростає. Для вирішення існуючих проблем проводиться повне реформування галузі зі зміною
системи охорони здоров‘я, яке заплановано провести до 2020 р.
У рамках реформи в період 2017-2020 р.р. планується провести такі заходи: визначити обсяг
та структуру державного гарантованого пакету медичної допомоги (ДГП) та створити всі умови для
його надання; створити Національну службу здоров'я (НСЗ) для здійснення закупівель медичних
послуг; запровадити нові методи фінансування первинної допомоги; створити електронну систему
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єдиного реєстру пацієнтів; впровадити надання послуг сімейними лікарями; повністю перейти до
моделі медичного страхування.
Враховуючи те, що більшість реформ в галузі проводяться фрагментарно та не послідовно,
для досягнення поставленої мети необхідно чітко дотримуватись затвердженої концепції
реформування, поступово та ефективно виконуючи усі її етапи.
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