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Казахская Финансово-Экономическая Академия, г.Семей, Республика Казахстан 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АУДИТА 
 В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Развитие аудиторских фирм в Республике Казахстан осуществляется с 

1988 года. В настоящее время в Республике Казахстан действуют две крупные 
профессиональные аудиторские организации «Палата аудиторов РК» и «Колле-
гия аудиторов», которые безвозмездно способствует становлению и развитию 
аудиторского дела в Республике Казахстан. 

Для эффективного развития и регулирования аудита в Республике Казах-
стан был принят Закон Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» 
от 20.11.1998 г. №304-I. 

Этот Закон Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности» регули-
рует отношения, связанные с осуществлением аудиторской деятельности в Рес-
публике Казахстан. В соответствии с Законом, в целях аттестации претенден-
тов-аудиторов, в том числе и иностранных, желающих заниматься аудиторской 
деятельностью в Республике Казахстан, создана квалификационная комиссия 
при Министерстве финансов, подготовлено Положение о квалификационной 
комиссии, которая формируется из равного числа представителей аудиторов и 
работников государственных органов сроком на 5 лет. В соответствии с поло-
жением, лица, желающие заниматься аудиторской деятельностью, допускаются 
к аттестации, имеющие высшее образование и трудовой стаж не менее 3 (трех) 
лет в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в правовой 
сферах или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтер-
скому учету и аудиту в высших учебных заведениях. [1] 

Наличие определенных знаний по вопросам аудита определяется путем 
проведения соответствующего экзамена. Аттестованные квалификационной 
комиссией получают квалификационные свидетельства (удостоверения). Лица, 
не сдавшие экзамен, имеют право повторно сдать его не раньше, чем через год 
после принятия решения квалификационной комиссией. 

Принятие Закона об аудиторской деятельности определило перспективы 
развития аудиторского дела в Казахстане и позволило привлечь в республику 
крупные международные аудиторские компании. 
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Большую практическую помощь и научную работу по совершенствованию 
и внедрению в Республике Казахстан аудиторского контроля вели и ведут уче-
ные и практики из республики: Радостовец В. К., Сатыбалдин С. С., Ержанов 
М. С., Елшибеков С. К., Кошкимбаев С. X., Сейткасымов Т. С., Мамлев Э. X., 
Лобков А. и др. Их усилиями приняты впервые в странах СНГ Закон об ауди-
торской деятельности республики, Казахстанские стандарты по аудиту и др. 
нормативные документы. Защищены ряд докторских и кандидатских диссерта-
ций. Изданы по аудиту научные труды, отвечающие современным требованиям 
международного стандарта аудита. 

Аудит как элемент рыночных отношений получил признание практически 
во всем мире. Пользователями аудиторских услуг являются юридические и фи-
зические лица, заинтересованные в достоверности финансовой отчетности, по-
скольку ее содержание для них имеет экономический смысл в плане снижения 
предпринимательского риска. 

Целью аудита, в самом общем понимании, является формирование опреде-
ленного мнения аудитора относительно проверяемой бухгалтерской финансо-
вой отчетности. Аудитор выполняет своего рода посредническую функцию: ус-
танавливая объективность финансовой информации, он предотвращает столк-
новение интересов поставщика и пользователя информации. 

Международные стандарты аудита (МСА) представляют собой единые ба-
зовые принципы, которым должны следовать все аудиторы в процессе своей 
профессиональной деятельности. Они способствуют достижению двоякой цели: 

• развитию аудита в тех странах, где уровень профессионализма ниже об-
щемирового; 

• по мере возможности унифицикации подходов к аудиту в международ-
ном масштабе. 

Необходимость унификации методики аудиторских проверок признается 
большинством специалистов в области аудита и бухгалтерского учета, что объ-
ясняется целым рядом объективных причин: 

• во-первых, на эволюцию стандартов аудита в немалой степени влияет 
развитие стандартов бухгалтерского финансового учета (выработка общепри-
знанных требований и принципов учета приводит к единообразию отчетности, 
что открывает возможность применения общих подходов к аудиту); 

• во-вторых, развитию общепризнанных стандартов способствует рост мо-
нополизма в сфере аудита и консалтинговых услуг (в настоящее время наи-
большая доля рынка в этой сфере принадлежит не более чем десяти крупней-
шим компаниям и ассоциациям); 

• в-третьих, стандарты аудита отрицают возможность проведения «некаче-
ственного аудита», поскольку, руководствуясь ими, аудитор должен выполнить 
хотя бы минимальный необходимый набор аудиторских процедур. В последст-
вии работу аудитора можно будет проверить, изучив его рабочие документы. 
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менение квалиметрии при оценке общественной эффективности проекта позво-
ляет включить в оценку еще один важнейший фактор как качество. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов все больше требует 
оценки неопределенности, возможности, имиджа, приоритета, риска, лояльно-
сти, безопасности, качества исполнения функций инвестиционным проектом, 
макроэкономической значимости, эколого-социальной ответственности, уровня 
жизни и многие другие качественные параметры, которые не возможно оценить 
стоимостным показателем, а иной количественный показатель оценки не разра-
ботан или разработан, но никак не коррелируется с имеющимися официально 
принятыми показателями оценки эффективности (NPV, IRR, PI, MIRR и т.д.). 
Вооружение квалиметрией позволяет разработать принципиально новую, адек-
ватную реальной обстановке методику оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Во-первых необходимо разработать и (или) совершенствовать группу 
качественных параметров, во-вторых, по каждому из них нужно разработать 
квалиметрическую шкалу количественной оценки, а также методику агрегиро-
вания, позволяющую объединить разные по физической сущности показатели 
оценки в единый итоговый критерий. 

Таким образом, очевидна актуальность использования квалиметрических 
подходов в оценке эффективности инвестиционных проектов. Применение ква-
лиметрии позволяет учесть множество факторов, не поддающихся стоимостно-
му выражению, что приведет к усовершенствованию применяемых методик 
оценки эффективности инвестиционных проектов. 
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Стандарты аудита, являясь критерием для определения качества аудитор-
ских услуг, позволяют пользователям финансовой информации получить опре-
деленную уверенность в том, что аудитор не подтвердит недостоверную ин-
формацию, и аудиторская проверка будет проведена добросовестно. Именно в 
этом заключается роль и значение аудиторских стандартов. [2] 

Безусловно, что в условиях развития и установления основ рыночной эко-
номики требования к качеству аудиторской деятельности будут с каждым днем 
возрастать, и это вполне объяснимо. Понимая это, Палата аудиторов РК и Кол-
легия аудиторов, используя накопленный опыт не только Казахстана, но и дру-
гих стран ближнего и дальнего зарубежья, разрабатывают свои стандарты и 
придерживаются МСА для того, чтобы в Казахстане престиж аудита был высо-
ким, на уровне мировых стандартов. 

Государство тщательно подходит к регулированию аудиторской деятель-
ности, доказательством служит Закон РК «Об аудиторской деятельности», ме-
ждународные стандарты аудита и кодекс профессиональной этики. 

На сегодня аудит – это системный процесс получения и оценки данных о 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, который призван устано-
вить уровень соответствия действий и событий определенному критерию для 
представления результатов заинтересованным лицам. 

 
Литература: 
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и этики. – Алматы, 2007 
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Ст. преподаватель Лахина Л.Ф. студентка Аксененко А.А 
Воронежский институт кооперации (филиал) АНО ВПО «БУКЭП», Россия 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА, 

ЕГО ПОСТАНОВКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
В ОРГАНИЗАЦИИ  

 
 В настоящее время в условиях становления и развития управленческого 

учета все чаще высказываются мнения о признании его как самостоятельного 
института экономической деятельности субъектов различных организационно-
правовых форм хозяйствования. Анализ становления управленческого учета на 
предприятиях приводит к выводу о том, что для создания эффективной системы 
управленческого учета необходим целый комплекс концептуальных условий. 
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К условиям ведения эффективного управленческого учета относятся: 
- заинтересованность и инициатива руководителей предприятий и организаций; 
- наличие квалифицированных специалистов; 
- методики адаптирования к отдельным отраслям; 
- информационное обеспечение; 
- идеология коллектива; 
- адекватные системы бухгалтерского учета и товародвижения; 
- совершенствование организационной и финансовой структуры предпри-

ятия и методов управления. 
 К числу основных предложений по формированию необходимых предпо-

сылок создания концептуальных основ развития управленческого учета следует 
отнести: 

- создание в России профессионального саморегулируемого объединения 
по проблемам управленческого учета (по образу и подобию Института управ-
ленческого учета США);  

- для решения методологических проблем управленческого учета жела-
тельно образовать специальный совет по проблемам управленческого учета при 
Минфине России или смешанный экспертно-консультационный совет и при 
Минфине и Минэкономразвития России; 

- в ближайшее время необходимо разработать самостоятельную концепцию 
развития управленческого учета, т.е. нужна самостоятельная концепция управ-
ленческого учета или в целом хорошо акцентированная и ориентированная на 
управленческий учет обновленная концепция развития бухгалтерского учета; 

- концепция должна содержать основные методологические проблемы ста-
новления управленческого учета, аналитическое обоснование его становления и 
развития и, наконец, матрицу с краткой характеристикой современных методов 
управленческого учета; 

- необходимо обобщение, систематизация опыта отраслевых внедрений 
для скорейшего решения вопроса создания отраслевых методик. 

Дальнейшего глубокого и всестороннего изучения требуют вопросы, свя-
занные с разработкой и применением в российских организациях корпоратив-
ных информационных систем, позволяющих решить многие проблемы управ-
ленческого учета. 

Современная организация разрабатывает свою систему управленческого 
учета, основываясь на собственных потребностях, масштаба бизнеса, специфи-
ки деятельности, квалификации персонала и т.д. Из этого следует, что в разных 
организациях уровень постановки данного учета различен и может вестись соб-
ственными усилиями на базе автоматизированных программных систем либо с 
помощью специализированных фирм.  

Главная цель постановки управленческого учета в организации – это по-
вышение эффективности управления его финансами и затратами. При этом 
управленческий учет способствует оперативному получению информации и 
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даже в нынешние дни отсутствуют общеустановленные методы оценки и кон-
троля качества; в каждой стране эта проблема решается по-разному.  

Дальнейшее развитие квалиметрии, по мнению Окрепилова В. В., «должно 
идти по направлению совершенствования теоретической базы (концепции, ме-
тодологии и терминологии в области качества), а также разработки более точ-
ных методов оценки качества» [4, с.64].  

Настало время, когда возникла необходимость взглянуть на проблему 
оценки эффективности с другой стороны. Эффективность должна уйти от «од-
носторонней экономической» к «разносторонней качественной» эффективно-
сти. По мнению Швандера В. Л., «назрела необходимость взглянуть на пробле-
му эффективности с точки зрения новой экономической реальности» [5, с.112]. 

В новой третьей редакции (исправленной и дополненной) проекта (неут-
вержденного) методических рекомендаций по оценке эффективности инвести-
ционных проектов 2008 года под термином «эффективность инвестиционного 
проекта» понимается «категория, отражающая соответствие проекта целям и 
интересам его участников и выражаемая соответствующей системой показате-
лей» [3, с.11]. В методических рекомендациях выделяются два вида эффектив-
ности: коммерческая эффективность участия в проекте и общественная эффек-
тивность проекта. Оценка коммерческой эффективности участия в проекте 
производится с целью выявления соответствия проекта интересам и коммерче-
ским целям его участников. Оценка общественной эффективности осуществля-
ется для обнаружения соответствия проекта социально-экономическим целям 
развития общества 

Показатели, используемые при оценке общественной эффективности, учи-
тывают социально-экономические результаты проекта для общества в целом и 
определяются «внутренними» показателями, такими как затраты и результаты 
проекта, и «внешними» показателями – результаты и затраты в смежных секто-
рах экономики, социальные, экологические и другие внеэкономические эффек-
ты. «Внешние» показатели поддаются количественной оценке, но нередки слу-
чаи, когда такого рода оценка не возможна. В таких ситуациях имеет место 
применение квалиметрии. Преимущество аппарата квалиметрии содержится в 
возможности уточнения социально-экономической информации.  

Возможность уточнения такой информации основывается на учете сле-
дующих факторов. Каждый процесс производства (товаров, услуг, энергии, ин-
формации) может быть охарактеризован тремя элементами: а) количеством 
единиц того, что производится; б) совокупными затратами на одну единицу; в) 
качеством одной единицы. 

 Первый элемент – «количество» учитывается с древнейших времен и про-
блем с исчислением данной компоненты не существует. Второй фактор – «за-
траты» учитывается менее точно, но с каждым днем погрешность в расчете за-
трат уменьшается. Третий фактор – «качество» в экономических расчетах прак-
тически не используется, а если используется, то очень неточно. Именно при-
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венного представления которых, до недавнего времени, не существовало досто-
верных методов. Эффективным рычагом решения этой задачи может стать вне-
дрение методов качественной оценки эффективности.  

В настоящее время традиционные теории оценки эффективности подвер-
гаются справедливой критике. В большинстве таких теорий применяются мно-
гочисленные критерии эффективности, обладающие одну общую особенность: 
все они основываются на соотнесении результатов, получаемых обществом в 
ходе проведения того или иного хозяйственного мероприятия, с затратами на 
это мероприятие. В большинстве таких теорий существует огромное множество 
критериев эффективности, обладающих общей чертой: все они определяются 
как отношение итоговых результатов к затратам в ходе осуществления какой-
либо деятельности. Как правило, такие затраты выражены в денежных едини-
цах, а конечные результаты – в денежных или натуральных единицах. Следова-
тельно, размерность критерия эффективности обычно представляют в виде 
рубль/рубль, натуральная единица/рубль. Такая методология оценки эффектив-
ности имеет ограничения в применении: она приемлема лишь в тех случаях, ко-
гда результаты и затраты являются экономическими категориями, не имеющих 
каких-либо других эффектов. Однако в современных условиях при определении 
эффективности необходимо учитывать не только экономические, но и другие 
эффекты. Азгальдов Г.Г., инициатор создания научной дисциплины квалимет-
рия, в своем научном труде «Основы квалиметрии» утверждал, что «именно в 
квалиметрии имеется аппарат, с помощью которого могут быть количественно 
оценены любые неэкономические по своей природе эффекты и тем самым 
включены в рассмотрение при расчетах эффективности (что сделает эти расче-
ты гораздо более точными)» [1, с. 33]. 

 Квалиметрия – новая научная область, изучающая и разрабатывающая 
принципы и методы количественной оценки качества. Предметом квалиметрии 
является оценка качества в количественном его выражении. Возникновение 
квалиметрии было обосновано с осознанием проблемы измерения и оценки ка-
чества в совокупности с проблемой управления качеством продукции и работой 
в общественном производстве. История зарождения и развития квалиметрии 
насчитывает несколько десятков лет, причем ее развитие началось задолго до 
того, как она получила свое название. Зарождение квалиметрии связано с воз-
действием двух основных факторов. Во-первых, появлением в первой половине 
ХХ вв. в странах с развитой экономикой многочисленных эмпирических мето-
дик количественной оценки качества (первоначально главным образом – каче-
ства продукции); во-вторых, необходимостью теоретического обоснования, а 
также повышения точности и надежности этих методик [1, 2].  

 Бесспорно, что точные методы оценки качества необходимы для решения 
множества проблем, в том числе в необходимости совершенствования традици-
онных теорий эффективности. Однако в Российской Федерации и за рубежом 
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точных данных об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
а также контролю над издержками, платежеспособностью и ликвидностью, фи-
нансовыми потоками и долгами организации, позволяет вовремя реагировать на 
состояние рынка на всех этапах развития данной организации.  

Постановка системы управленческого учета на предприятии, по сути, ана-
логична постановке бухгалтерского (финансового) учета и, как правило, реали-
зуется следующими этапами: 

- диагностика действующей системы учета и отчетности; 
- разработка управленческого рабочего плана счетов, внесение изменений 

в существующий план счетов для целей бухгалтерского учета; 
- разработка учетной политики; 
- разработка состава, содержания и оптимального формата форм управлен-

ческой отчетности: баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении 
денежных средств и других форм отчетности; 

- оценка численности и профессионального состава финансовых и бухгал-
терских подразделений, необходимых для работы в предлагаемой системе 
управленческого учета; 

- определение финансовой структуры предприятия путем выделения цен-
тров финансовой ответственности; 

- разработка классификаторов управленческого учета (виды производимой 
продукции, оказываемых работ и услуг, виды доходов, центры финансовой от-
ветственности, места возникновения затрат, виды затрат, статьи калькуляции, 
виды активов и собственного капитала, виды обязательств, проекты и направ-
ления инвестиций;  

- разработка методов управленческого учета затрат и калькуляции себе-
стоимости продукции. 

Но следует указать, что имеется значительное различие между бухгалтер-
ским и управленческим учетом, определяемое различием пользователей бух-
галтерской и управленческой отчетности. Поэтому в первую очередь рекомен-
дуется проводить некоторое соответствие с существующими параметрами 
управленческого учета.  

Проведя анализ всего вышесказанного, необходимо отметить, что органи-
зацию и уровень управленческого учета на предприятии можно постоянно со-
вершенствовать. Для этого среди наиболее первоочередных подходов по со-
вершенствованию постановки данного учета для любой организации можно 
выделить следующие: 

- автоматизация процесса управленческого учета; 
- разработка эффективной методологической базы системы управленческо-

го учета; 
- формирование достоверной информации, служащей средством внутрен-

ней связи между структурными подразделениями организации. 
Таким образом, управленческий учет выполняет задачи оперативного 

управления результатами финансово-хозяйственной деятельности и ликвидно-
стью организации, тем самым обеспечивая само ее существование на рынке. 
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Черновицкий торгово-экономический институт КНТЭУ 

 
ПОНЯТИЕ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

В УЧЕТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
 
Сегодня уже привычным является выделение среди объектов учета такого 

экономического образования как деятельность. Бухгалтера давно привыкли, что 
в финансовом учете выделяют обычную деятельность и чрезвычайные события. 
В свою очередь, обычная состоит из операционной и другой обычной деятель-
ности, которая, в свою очередь, охватывает инвестиционную и финансовую. 
Но, не смотря на довольно длительное использование данного объекта учета в 
практике, существует множество спорных вопросов, особенно относительно 
инвестиционной деятельности. 

Отсутствует четкое разграничение расходов и доходов финансовой и инве-
стиционной деятельности. Это не дает возможности правильно определять фи-
нансовый результат от их осуществления. Отделенная информация о результа-
тах инвестиционной и финансовой деятельности отсутствует и в системе теку-
щего учета по счету 79 «Финансовые результаты». 

Но решение этих проблем возможно только при четком раскрытии сущности 
термина «инвестиционная деятельность» в бухгалтерском учете. В современной 
учетной науке шире рассматривается инвестиционная деятельность. Это объясня-
ется усилением финансово-инвестиционных процессов. Часто отождествляются 
понятие «финансовые инвестиции», «финансовые операции», «финансовая дея-
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членів команди, які забезпечували б: відповідність кількісного і якісного складу 
команди цілям і вимогам проекту; ефективну групову роботу по управлінню 
проектом; психологічну сумісність членів команди і створення активної стиму-
люючої «внутрішньопроектної» культури; розгорнуте внутрішньогрупове спіл-
кування і вироблення оптимальних групових розв’язань проблем, що виника-
ють під час реалізації проекту. 

Разом з тим необхідно враховувати, що в процесі формування проектної 
команди виникають певні проблеми і ризики, а саме: невідповідні кваліфікацій-
ні здібності персоналу; невідпрацьована система добору кадрів; виникнення 
внутрішніх конфліктів. З метою попередження проблем і конфліктів в процесі 
формування команди доцільно дотримуватись певних управлінських алгорит-
мів, а саме: 

1. Забезпечення своєчасного планування і розподілу проектних робіт з 
урахуванням навичок, умінь, здібностей членів команди. 

2. Координація і зв’язок між функціональними підрозділами. 
3. Підвищення відповідальності й залученості членів команди, ство-

рення середовища, яке сприяє участі у плануванні й діяльності компанії. 
4. Переговори і розв’язання конфліктів на різних рівнях управління. 
5. Рольовий аналіз та добір членів команди з погляду психологічної 

сумісності  
Отже, формуючи команду проекту, менеджер повинен зібрати разом групу 

людей і розвивати в них командне почуття для того, щоб вони могли спільно 
ефективно працювати, використовуючи встановлені загальні цінності і норми, 
на досягнення проектної мети. 
*133034* 
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КВАЛИМЕТРИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
 
Повышение эффективности – одна из существенных политических и эко-

номических задач на современном этапе развития общественного производства. 
Для современных направлений оценки эффективности свойственен общий не-
достаток: невозможность на довольно приемлемом уровне точности включать в 
расчет те характеристики оцениваемого объекта (или характеристики окру-
жающей среды объекта), которые носят качественный характер и для количест-
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ся в працях таких провідних науковців, як Л.В. Ноздріна, В.М. Бабаєв, В.І. Ящук, 
Л.С. Кобилянський, В.В. Ліщинська, Л.П. Батенко, Г.М. Тарасюк та ін. 

Команда проекту – це певна чисельність людей, які безпосередньо працю-
ють над здійсненням проекту і підпорядковані керівникові (менеджеру) проек-
ту. Команда проекту створюється керівником проекту – юридичною особою, 
якій замовник делегує права по управлінню проектом в обсязі, визначеному ко-
нтрактом, на період реалізації проекту і після його завершення розпускається.  

Основними характеристиками команди є її склад і структура. Склад ко-
манди представляє сукупність характеристик членів команди, важливих для її 
аналізу як єдиного цілого. Структура розглядається з точки зору функцій, які 
виконує кожен член команди, а також з точки зору міжособистісних відносин.  

Зазвичай проектна команда переживає п’ять стадій:  
1) Формування – знайомство членів команди один з одним і з проектом за-

галом, формування загальних цілей і цінностей, визначення норм і правил взаємодії, 
постановка задач команди і визначення шляхів і принципів їх досягнення. 

2) Спрацювання – період початку спільної роботи, розвитку згуртова-
ності групи, що вирішує колективну задачу. Характеризується підвищеним 
рівнем конфліктності, викликаним відмінністю в характерах фахівців, підходах, 
стилях і методах розв’язання проблем.  

3) Нормальне функціонування – найбільш тривала стадія, що передба-
чає нормальний продуктивний процес роботи на основі сформованого команд-
ного почуття.  

4) Реорганізація – стадія виникає при змінах в кількісному і якісному 
складах команди у випадках, викликаних певними змінами в проекті.  

5) Розформування – при завершенні окремих стадій і всього проекту 
розформовуються окремі підрозділи і вся команда проекту. 

В сучасних складних і мінливих умовах господарювання особливо важли-
вого значення набуває стадія формування команди. Від якості проведення орга-
нізаційних і управлінських заходів на цій стадії залежить ефективність і резуль-
тативність виконання проектних робіт вцілому. 

 Для формування команди проекту необхідною умовою є наявність у її 
членів комбінації взаємодоповнюючих навичок трьох категорій: 

- технічні і функціональні, тобто професійні, навички; 
- навички вирішення проблем і прийняття рішень; 
- навички міжособистісного спілкування. 
Принципи формування команди проекту визначаються наступними факто-

рами: специфіка проекту, що визначає формальну структуру команди, рольовий 
склад, перелік знань, вмінь, навичок, якими повинні володіти члени команди; 
організаційно-культурне середовище, яке с розглядається як зовнішнє і внутрі-
шнє; особистий стиль взаємовідносин керівника з членами команди, який зале-
жить від типу лідера.  

Основу сучасної концепції формування проектної команди становить зрос-
таюча роль особистості працівника, знання його мотивацій, уміння їх формува-
ти і спрямовувати відповідно до завдань, які стоять перед проектною коман-
дою. Важливим завданням керівника проекту при формуванні команди є підбір 
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тельность». Для раскрытия данного понятия проведем сравнительный анализ его 
содержания в нормативно-правовых актах разных стран (табл. 1). 

Подытоживая проведенный мониторинг законодательной базы разных 
стран, можно определить общие характеристики инвестиционной деятельности 
– приобретение и выбытие долгосрочных активов [1-6].  

Таблица 1 
Определение «инвестиционной деятельности» в нормативно-правовых  

актах бухгалтерского учета отдельных странах 
 

Нормативно-правовой 
акт 

Инвестиционная деятельность – 
это… 

Комментарии 

1. Международный стан-
дарт финансовой отчетно-
сти (IAS) 7 «Отчет о дви-
жении денежных средств» 
(используется как нацио-
нальный стандарт в Азер-
байджане, Кыргызстане, 
Узбекистане) [2] 

Приобретение и выбытие долго-
срочных активов и других инве-
стиций, не относящихся к эквива-
лентам денежных средств 

2. Национальное положе-
ние (стандарт) бухгалтер-
ского учета 1 «Общие 
требования к финансовой 
отчетности» (Украина) [4] 

Приобретение и реализация тех не-
оборотных активов, а также тех 
финансовых инвестиций, которые 
не являются составляющей частью 
эквивалентов денежных средств 

Определение в НП(С)БУ 
1 основано на МСФО 7, 
только адаптировано под 
специфику национальной 
бухгалтерской систем 
Украины, т.е. долгосроч-
ные активы (МСФО 7) 
названы «необоротными 
активами», а прочие ин-
вестиции – финансовы-
ми. 

3. Национальный стан-
дарт бухгалтерского уче-
та 7 «Отчет о движении 
денежных средств» (Рес-
публика Молдова) [3] 

Приобретение и выбытие долго-
срочных активов 

4. Стандарт бухгалтер-
ского учета 4 «Отчет о 
движении денег» (Рес-
публика Казахстан)[1] 

Приобретение и продажа долго-
срочных активов 

Идентичные определения, 
разница только в детали-
зации выбытия долго-
срочных активов в стан-
дарте бухгалтерского уче-
та Казахстана – только 
продажа. В Молдавии по-
добных ограничений нет. 

5. Инструкция по бухгал-
терскому учету доходов 
и расходов (Республика 
Беларусь) [5] 

Деятельность организации по приоб-
ретению и созданию, реализации и 
прочему выбытию основных средств, 
нематериальных активов, доходных 
вложений в материальные активы, 
вложений в долгосрочные активы, 
оборудования к установке, строи-
тельных материалов у заказчика, за-
стройщика, осуществлению (предос-
тавлению) и реализации (пога-
шению) финансовых вложений, если 
указанная деятельность не относится 
к текущей деятельности согласно 
учетной политике организации 

Наиболее вместительное 
определение, поскольку 
детализирует и способы 
формирования и расхо-
дование активов, их со-
ставляющие элементы, 
направление и субъектов 
использования. 



Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference 

 10 

6. Положения по бухгал-
терскому учету «Отчет о 
движении денежных 
средств» (ПБУ 23/2011 – 
Российская Федерация) 
[6] 
 

Информация о денежных потоках 
от инвестиционных операций пока-
зывает пользователям бухгалтер-
ской отчетности организации уро-
вень затрат организации, осуществ-
ленных для приобретения или соз-
дания внеоборотных активов, обес-
печивающих денежные поступле-
ния в будущем. Соответственно ин-
вестиционная деятельность – при-
обретения или создания внеоборот-
ных активов, обеспечивающих де-
нежные поступления в будущем 

В Положениях по бух-
галтерскому учету РФ 
нет отдельного опреде-
ления термина «инвести-
ционная деятельность», 
но преобразовав суть 
«информации о денеж-
ных потоках от инвести-
ционной деятельности», 
установ-лено, помимо 
указанных ранее харак-
теристик еще и назначе-
ния действий – денежные 
поступления в будущем 

 
В отдельных странах подобное определения детализируется: 1) указыва-

ются составляющие активов [4, 5, 6]; 2) назначение деятельности – поступление 
в будущем денежных средств [6]; 3) субъекты приобретения или выбытия акти-
вов [5]; 4) уточняется способ выбытия – реализация активов [1, 4, 5, 6]. Поэтому 
для устранения недоразумений, необходимо свести к минимуму расхождения в 
определении «инвестиционная деятельность». 
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ters. Company has brought new construction technologies from abroad to achieve 
high standards. During financial crisis company has constructed several roads and 
completed buildings with total of 380 thousand of square meters. Currently BI group 
is about to finish 12 more residential buildings and have more than 30 new projects. 
On of the principles of the company is to face risk and the ability to manage them.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ПРОЕКТУ 

В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 
 
Складність і комплексність завдань з управління реалізацією проектів вимагає 

високої компетентності, поєднання технічних, технологічних, економічних, право-
вих, організаційних знань і навичок. Для успішної реалізації проекту на всіх його 
етапах необхідна організація взаємодії спеціалістів різних рівнів, профілів і кваліфі-
кацій. Тому створення професійної проектної команди є необхідною умовою ефек-
тивної роботи над проектом. Питання формування проектної команди розглядають-



Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference 

 102 

However, this approach is not suitable for such complex project like construction and of-
ten leads to expensive delays, huge costs and even bankruptcy (Mills, 2001). 

In Kazakhstan housing construction was one of the main priorities in the economic 
development (BTA Bank Report). Fergana News has pointed out that this sector in Kazakh-
stan occupies 25 percent of national GDP and employs more than 500 thousand of workers 
and considered as on of the important sectors within the economy. Estbase states that resi-
dential construction in Republic of Kazakhstan until 2007 was growing very fast. This is 
also supported by «Kursiv» newspaper, they write that growth of construction was coin-
cided with a high development rates in financial sector of Kazakhstan, because these two 
markets are connected with each other. Investment to the construction market has showed a 
rapid growth (BTA Bank Report). According «Samryk-Kazyna» the constructions of resi-
dential complexes that consist of group of houses were financed through local second –tier 
banks. It argues that Kazakh banks provided around 5$ billion mortgage loans and invested 
roughly 6,5$ millions in various construction projects.  

But as Estbase state, after 2007 there was sharp decrease in construction industry 
when foreign financial intermediaries stopped to give loans to local banks and money 
inflow from abroad has decreased. The recent financial recession in United States, as 
writes BBC has negatively affected Kazakhstan’s economy that in turn negatively influ-
enced the construction industry. According to financial new of Profinance, in 2009 in-
vestment to the construction industry has decreased for 41%. Also BusinessWeek stated 
that construction companies were among the first who suffered from that economic 
slow-down and most of a companies have stopped working. For instance, «KUAT» was 
one of the biggest construction developers in Kazakhstan which also borrowed money to 
finance its residential construction projects from banks, but when financial crisis hit Ka-
zakh economy all «KUAT’s» construction project stalled.  

Because of economic down-turn many construction companies face bankruptcy, 
which leads to share of financial failure among companies and changing economic 
conditions (Kangari, 1995). According to head of National Welfare Fund «Samruk-
Kazyna» Kairat Kelimbetov Kazakhstan construction company’s risk management 
has failed to identify and manage potential risks.  

To avoid such kind of situations it is crucially important within every construc-
tion organisation to have a risk management department, especially for resident con-
struction because any deficiency in the final product can lead to very unpleasant re-
sults. For instance, Smslegal stated that in Texas several people injured because of an 
accident in construction site. 

Currently National Welfare Fund «Samruk-Kazyna» is striving to resolve that 
problem. And according to the forecasts of Ministry of Industry and New Technologies 
of Republic of Kazakhstan the residential construction will develop. This mean that con-
struction companies are still operating in the market, but definitely now after such eco-
nomic events they are more prudent towards risk and do not ignore risk management.  

Build Investments Group (BI Group) is found in 1995 and accepted to be a 
leader in the field of construction and project developments in Kazakhstan with more 
than 3000 qualified employees. Company is specialised not only in residential con-
structions, but in the same time in construction of roads and office buildings. In 2009 
company has competed 28 residential complexes with total of 1 million square me-
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 
 
Одним із найважливіших чинників фінансової стабільності підприємства є 

стан дебіторської заборгованості, що виникає в ході здійснення економічних вза-
ємовідносин з іншими суб'єктами господарювання. Тому важливо проводити по-
стійний контроль дійсного стану дебіторської заборгованості з метою забезпе-
чення мінімальних гарантій для користувачів фінансової звітності відносно до-
стовірності, реальності, повноти і законності приведеної про неї інформації [3]. 

Внутрішній контроль, як функція управління, є засобом зворотного зв'язку 
між об'єктом управління й органом управління, інформуючи про дійсний стан 
об'єкта і фактичне виконання управлінських рішень. 

Внутрішній контроль – це процес, який забезпечує відповідність функціо-
нування конкретного об'єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямова-
ний на успішне досягнення поставленої мети [1]. 

Основною метою внутрішнього контролю є об'єктивне вивчення фактич-
ного стану справ у суб'єкта господарювання, виявлення та попередження тих 
факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і до-
сягнення поставленої мети, та доведення цієї інформації до органу управління. 

В економічно розвинених країнах Заходу нормальною вважають частку 
дебіторської заборгованості в активах підприємства близько 20 %. Про такі по-
казники на підприємствах України можна лише мріяти. Як свідчать статистичні 
дані, фактичний розмір дебіторської заборгованості на більшості вітчизняних 
підприємств не менший за 50 %. 

Все це вказує на необхідність оптимізації, мінімізації дебіторської заборговано-
сті та подальшого наукового удосконалення управління нею, яке можливе лише че-
рез удосконалення окремих управлінських функцій та економічного контролю [2]. 

Виділимо проблемні питання у системі внутрішнього контролю дебіторсь-
кої заборгованості: 

1. Проблема оплати дебіторської заборгованості (рефінансування) та визна-
чення допустимого рівня засобів, які вилучаються на дебіторську заборгованість. 
Нині промислові підприємства дуже невпевнено використовують основні форми 
рефінансування – факторинг, облік векселів, форфейтинг тощо, які могли б істот-
но прискорити трансформацію дебіторської заборгованості у грошові кошти. 

2. Застосовувати у вітчизняних умовах традиційну за кордоном методику аналізу 
дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність необхідного обсягу 
вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з різними дебіторами. Крім цього, 
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загальна криза неплатежів, характерна для сучасної української економіки, змушує сум-
ніватися в об’єктивності, своєчасності й корисності результатів аналізу. За вітчизняними 
методиками неможливо однозначно оцінити стан дебіторської заборгованості, а також 
ступінь його впливу на фінансово-господарський стан підприємств. 

3. Відсутність на більшості промислових підприємств структурного 
підрозділу чи особи, до обов’язків, якого(ї) входив би всебічний контроль за 
станом системи обліку на підприємстві. Йдеться про відділ внутрішнього кон-
тролю (аудиту), структуру, завдання та функції якого визначає кожне 
підприємство, зважаючи на особливості власної діяльності. До основних зав-
дань такого відділу, серед іншого, входило би здійснення контролю за про-
блемною дебіторською заборгованістю. 

4. Необхідно розробити пакет робочих документів контролера для організації 
ефективного процесу контролю дебіторської заборгованості. Така документація по-
винна відповідати об’єктивним умовам функціонування та специфіки діяльності 
підприємства, а також уможливлювати отримання усієї необхідної достовірної 
інформація про стан об’єкта та зіставлення її з плановими (нормативними). 

Отже, для вдосконалення контролю дебіторської заборгованості можна ре-
комендувати :  

1. Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської і 
кредиторської заборгованості. Значне перевищення фактичної дебіторської 
заборгованості створює загрозу фінансовій стабільності підприємства і робить 
необхідним залучення додаткових джерел фінансування. Також доводиться 
впроваджувати в практику управління лімітування дебіторської заборгованості 
як у загальних обсягах, так і у розрахунку на одного дебітора (існуючого чи 
потенційного) і періодично переглядати граничні суми. При цьому потрібно ви-
значити оптимальний розмір дебіторської заборгованості, яка б надлишково не 
іммобілізувала фінансові ресурси підприємства і не створювала б перепон для 
забезпечення безперебійного процесу постачання, виробництва, реалізації та 
розрахунків підприємства за своїми зобов’язаннями. 

2. Контролювати стан розрахунків з дебіторами, зокрема за 
протермінованими заборгованостями, своєчасно виявляючи такі види 
дебіторської заборгованості, які є недопустимими для підприємства (наприк-
лад, протермінована заборгованість контрагентів понад три місяці). 

3. Створення відділу внутрішнього контролю (аудиту) чи, якщо він наяв-
ний, то відокремлення особи (сектору) у відділі, у відповідальність якої входив 
би контроль за сумнівною та безнадійною заборгованістю. Серед іншого до йо-
го завдань слід віднести усі запропоновані вище заходи щодо покращення сис-
теми управління, зокрема контролю дебіторської заборгованості. 

Для ефективного функціонування підприємства важливо здійснювати 
постійний контроль його дебіторської заборгованості. Необхідно покращити пошу-
ки удосконалення системи управління дебіторською заборгованістю. Створити ре-
зерв сумнівних боргів, якщо заборгованість не віднесена до безнадійної. 
Здійснювати систематичне проведення інвентаризації розрахунків. У відділі внут-
рішнього контролю уповноважити відповідальну особу здійснювати контроль за 
станом розрахунків із дебіторами, яка безпосередньо підпорядкована керівництву. 
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1. How to analyse qualitative data, available at URL: 
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.stir.ac.uk/research/guides/methods/qualitativ
e.htm accessed 27th of July  

2 Geography of Kazakhstan, available at URL: http://expat.nursat.kz/?3295 ac-
cessed on 14th of August  

3. How to conduct interview, Anon., n.d , available at URL: 
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.stir.ac.uk/research/guides/methods/interview
s.htm accessed on accessed 27th of July 

4. Economy watch, USA Construction Industry, available from URL: 
http://www.economywatch.com/sector-watch/us-construction.html accessed on 23rd of July. 
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Иманов Ерлан Канатович 

Жамбылский Казахско- Турецкий экономический колледж 
 

PROJECT RISK MANAGEMENT IN RESIDENTIAL 
CONSTRUCTIONS AFTER FINANCIAL CRISIS IN KAZAKHSTAN 

 
Since there are various types of construction such as pipeline construction or oil 

and gas plant constructions, it is worth narrowing the topic. This research is going to 
identify attitudes and approaches of project risk management in residential construc-
tion companies after financial crisis in Kazakhstan. The research question of the 
study is «what are project risk management techniques that companies employ during 
construction of residential buildings after financial crisis in Kazakhstan?». As it was 
stated in EconomyWatch construction industry is very important part of economy 
within every country, especially for Kazakhstan population. Indexmundi stated that 
Kazakhstan population is growing, that’s why it is worth focusing on the risks that 
restrain successful completion of the residential construction project. The research 
will be based on the interviews of some managers of construction companies. 

Nowadays, effectively managing risks plays one of the major roles in project 
management (Nasirzadeh et al. 2008). Generally, success or failure of any project de-
pends on how company managers identify, analyse and manage risks (Lyons and 
Skitmore (2004). In other words, an imprudent approach to identify and assess risks 
may cause to a disastrous results. For instance, Smslegel stated that in Texas several 
construction workers injured because of collapse of roof during construction.  

Today the construction industry as was stated in Economywatch is one of the major 
sectors within every country’s economy by generating employment. For example in UK, 
as was pointed out in Guardian construction industry occupies 6 percent of total economic 
output and in USA according to Economywatch it is 8.3 percent. It is in the same time one 
of the most «dynamic and challenging business» (Mills, 2001). Like every projects, con-
struction has a degree of risk that can be driven by various factors like weather, labour, 
quality and productivity. Usually in construction industry risks are ignored or just man-
aged by «simply adding 10% contingency onto estimated cost of project» (Mills, 2001). 
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Table 4.1  
List of the most Significant Risks Identified in Kazakhstan Market 

 
1 Corruption 
2 Financial 
3 Change of materials price 
4 Change of design after work has started 
5 Logistics risk 
6 Communication problems 
7 Poor quality of workers 
8 Delays in materials delivery 
9 Architectural risks  
10 Weather conditions 

 
In comparison of risks written in literature review and research findings it can be 

said that they are similar. Risks like change of materials price and inflation and sud-
den changes in prices, delays in materials delivery and delay of material supply by 
suppliers, change of design after work has started and change of design required by 
owners are mainly same.  

Risk like corruption plays very important role in the industry. It directly affects 
the success of the construction projects. As it was stated by Macomber (2001) there 
are three types of risk that affect success of a project, they are financial risk, schedule 
risk and quality risk. Risk of corruption significantly affects all three aspects of pro-
ject. For example, the money that was prepared to finance a project will go for cor-
ruption. This affects quality because managers will procure fewer materials for con-
struction. Also this will affect duration of the construction project because a company 
will have to hire fewer workers. For instance, if according to El-Sayegh’s (2008) 
most significant risk can be change of materials or inflation, in this country the most 
significant risk is corruption.  

Also those risks identified in Kazakhstan construction companies can be classi-
fied according to El-Sayegh’s (2008) Classification of Risks (see figure 2.1). Risks 
like corruption and communications with government can be classified to political 
risk. Change of materials price, currency fluctuations and decreased demand for 
apartments can be arranged to economic risk. A weather condition in the city of As-
tana is natural risk. Change of design, delays with funding to contractors can be clas-
sified to owner’s risks.  

In comparison with the risks stated by Kahkonen and Artto (1997) it can be said that 
in addition to risks associated with owners it can be added corruption and problems with 
funding. Kahkonen and Artto (1997) argue that risk of defective design can be transferred 
to architect or engineer, however according to manager of «Sembol Constructions» com-
pany they face risk with architects. When an architectural firm do not possess enough ex-
perience they face risk that a project will be submitted late or with defections.  
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Радченко Е.М. 
КНУ им. Т. Шевченко 

 
УЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СОСТАВЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 

 
При учете затрат топлива и энергии в составе производственных затрат в 

себестоимости товарной продукции их необходимо разделять на переменные и 
условно-постоянные затраты (рис. 1) 

 

Рис. 1. Классификация затрат топлива и энергии в составе  
производственной себестоимости 

Переменные 
(технологические затраты энергетических 

ресурсов) 

Условно-постоянные 
 (хозяйственные затраты энергетических 

ресурсов) 

 
 
 

Входят в статью затрат: 
«Топливо и энергия на технологические 

цели» 
(затраты топлива и энергии на непосредст-
венное использование в технологических 

процессах) 
 

Входят в статьи затрат: 
«Затраты на содержание и эксплуатацию 
оборудования» и «Общепроизводствен-
ные затраты» (затраты топлива и энергии 
на транспортные работы связанные с об-
служиванием производства; затраты на 
введение в эксплуатацию оборудования); 

«Административные затраты»; 
«Другие производственные затраты» 

(затраты топлива и энергии использован-
ные при тестировании готовых образцов 

товаров) 

Затраты топлива и энергии в составе производственной себестоимости 
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При такой классификации основным условием является то, что к составу 

переменных затрат относятся технологические затраты энергетических ресур-
сов, которые изменяются пропорционально изменению объема выпуска про-
дукции или размеру производственной мощности, а постоянными являются хо-
зяйственные затраты энергии, которые практически не зависят от изменения 
объема производства.  

Переменные затраты в себестоимости промышленной продукции отобра-
жаются в статье затрат «Топливо и энергия на технологические цели». В соот-
ветствии с Методическими рекомендациями по формированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) [1], для металлургической и химической отраслей 
промышленности, в состав таких затрат входят затраты всех видов энергетиче-
ских ресурсов для плавильных агрегатов, домн, печей, которые используются 
для нагревания металла в прокатных, штамповальных, прессовых, термических 
и литейных цехах. К переменным затратам энергии относятся также затраты, 
связанные с сваркой, электролизом, электрохимическими процессами, которые 
являются непосредственной составляющей технологического процесса изго-
товления продукции конкретного предприятия. 

Условно-постоянные затраты энергии входят в состав таких статей себе-
стоимости продукции: «Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования», 
«Общепроизводственные затраты», «Административные затраты» и «Другие 
производственные затраты». Затраты энергетических ресурсов на отопление 
производственных помещений, внутренне и внешнее освещение и другие хозяй-
ственные нужды входят в состав общепроизводственных и административных 
затрат. Затраты топлива и энергии на транспортные работы, связанные с обслу-
живанием производства, затраты на приведение в действие оборудование учиты-
ваются в статях «Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования», «Об-
щепроизводственные затраты». Если технологическим процессом предполагает-
ся провидение какого-либо вида тестирования товара, то стоимость топлива и 
энергии, использованных при этом, отображается на специальной статье себе-
стоимости продукции – «Другие производственные затраты». Возникающие в 
процессе производства потери энергетических ресурсов, связанные с их непро-
дуктивным использованием за время простоя затраты или по другим причинам, 
учитываются по статье себестоимости «Общепроизводственные расходы». 

В соответствии с действующими Методическими рекомендациями [1] размер 
технологических затрат энергии, необходимый для производства единицы про-
дукции, определяется на основе установленных норм затрат данного вида ресурса, 
а при отсутствии норм – на основе показателей контрольно-измерительных при-
боров. Хозяйственные затраты энергетических ресурсов определяются аналогич-
но, а в случае если их отнесение на себестоимость отдельных видов продукции 
усложнено, то они должны быть включены в себестоимость пропорционально 
сметным ставкам. Сметные ставки на единицу продукции за действующими реко-
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According to Kahkonen and Artto (1997) risk identification is the most critical 
and important step in project risk management process. During the secondary re-
search it were identified various risks associated with constructions. Mainly, they 
were based on the research of Kahkonen and Artto (1997) and El-Sayegh (2008). 
Risks identified by El-Sayegh (2008) are presented in the table 5.1.  

Table 5.1.  
Most significant risks in construction industry  

 

Risk  

1. Inflation and sudden changes in prices 

2. Owners’ unreasonably imposed tight sched-
ule 

3. Subcontractors’ poor performance and man-
agement 

4. Delay of material supply by suppliers 

5. Change of design required by owners 

6. Owners’ improper intervention during con-
struction 

7. Shortage in manpower supply and availability 

8. Delays in approvals 

9. Lack or departure of qualified staff 

10. Shortage in material supply and availability 

 
The table 5.2 presents the most significant risks identified in residential con-

struction industry in Kazakhstan. Basically, these risks, as it was stated by respon-
dents were before financial crisis and after. However, after financial crisis some risks 
become more significant than others. For instance, risk like currency fluctuations or 
changes of prices for materials are risks that become more significant after financial 
crisis. According to respondents these risks depend to internal and external economic 
condition and out of manager’s control.  
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try to take under consideration and negotiate any incompliance in advance. Contract is 
conventional method to minimize risks. After financial crisis such risk as currency 
fluctuation become very significant since economies of Kazakhstan and neighbour 
countries around become unstable. For instance, financial crisis brought such event as 
devaluation of national currency «Tenge». Because of that event many companies lose 
lots of money. Now this kind of risks construction companies try to minimize through 
financial instrument such as «Hedging». According to Buzzle Hedging is a financial 
instrument such as options, futures and swaps that are used to minimize risks which 
arise from changes of the price of one currency against another. For example, graph 4.1 
shows how price of US Dollar is appreciating against national currency of Kazakhstan 
«Tenge». For example, when one party wants to buy another currency and he thinks 
that currency which he wants to buy will appreciate against his currency. To minimize 
the effect of those changes he can buy futures, options or swap contracts. These con-
tracts will give right to buy a currency at initial rate.  

After crisis all prises decreased. Precisely, prices for materials decreased, but in the 
same time the prices for housing also decreased, consequently now construction compa-
nies make less profit than they did before crisis. Managers state that now for some build-
ings if it is too risky but return is huge companies make joint projects, by that way they 
divide risk for two parties. Because of financial crisis demand for housing sharply de-
creased. This significantly hit companies. Managers of the companies state that it was im-
possible to foresee this financial crisis. However, even this event significantly affects con-
struction companies technical risks in residential construction industry mostly stay the 
same, except demand for housing and economic risk like currency fluctuations.  

 
Graph 4.1 Tendency of Currency «Tenge» against US Dollars 

 
Adopted from www.investfunds.kz  
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мендациями устанавливаются исходя из норм расходов конкретного вида энерге-
тических ресурсов и их цены. Размер сметных ставок периодически должен пере-
сматриваться при изменении норм расходов или цен. При этом размер потерь 
энергетических ресурсов, которые возникают в процессе осуществления произ-
водственной деятельности предприятием, не планируется. 

Обоснование затрат энергетических ресурсов, которые входят в себестои-
мость промышленной продукции, в составе ее переменной части должно осу-
ществляться на основе норм затрат ресурсов. При этом планирование условно 
постоянных затрат и их отдельных элементов может осуществляться на уровне 
фактических затрат по данным предыдущих отчетных периодов, условия кото-
рых будут отличаться от текущих. 

 
Литература: 
1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, по-

слуг) у промисловості / затв. наказом Міністерством промислової політики 
України від 09.07.2007 р. № 373. – К.: Державне підприємство Державний 
інститут комплексних техніко-економічних досліджень Міністерства 
промислової політики України, 2007. – 305 с. 
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К.т.н. Ліщинська Л.Б., Довбня І.І. 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 
На сучасному етапі розвитку національної економіки відбуваються значні 

зміни у методах і механізмах господарювання, зумовлені розширенням і зміц-
ненням недержавних форм власності. Підприємці, банкіри, інвестори, державні 
службовці вже добре знають, що таке аудит, і широко користуються його по-
слугами. Аудит – це якісно нова форма фінансового контролю. 

Значний внесок у розвиток теорії загального аудиту зробили такі фахівці, 
як Р. Адамс, Е. Аренс, Г. Дженік, Ф. Дефліз, Д. Кармайкл, І. Лі, Д. Лоббек, Ж. 
Рішар, Д. Робертсон, А. Роджер. Для українських учених корисними є також 
результати досліджень учених та практиків Росії: Ю. Данилевського, В. По-
дольського, В. Суйца, О.Терехова, О. Шеремета. Значний внесок у дослідження 
теоретичних і прикладних аспектів проблеми аудиту зробили такі вітчизняні 
спеціалісти, як М. Білуха, Ф. Бутинець, Н. Дорош, В. Завгородній, А. 
Кузьмінський, О. Петрик, В. Рудницький, Л. Сухарева, А.Ткаченко, Б. Усач. 

Слово «аудит» започатковано від латинського ‘audio», що означає – він 
«чує», «слухати», «слухач». Досить вдале загальне визначення аудиту сформульо-
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ване американськими вченими Е. Аренсом та Дж. Лоббеком: «Аудит (auditing) – 
це процес, за допомогою якого компетентний незалежний працівник накопичує та 
оцінює свідоцтва про інформацію, котра підлягає кількісній оцінці та належить до 
специфічної господарської системи, щоб визначити та висловити у своєму вис-
новку ступінь відповідності цієї інформації встановленим критеріям»[1, с.7]. 

Аналогічне визначення аудиту знаходиться у книзі «Аудит Монтгомері» 
[2, с. 19]. Це свідчить про відповідну ідентичність тверджень американських 
вчених. Схожість думок щодо визначення аудиту часто зустрічається у працях 
вітчизняних вчених (М. Білухи, Ф. Бутинця, Б. Усача та ін.). 

Офіційне визнання аудиту в Україні відбулось у 1993 році у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про аудиторську діяльність». За статтею 3 Закону 
України «Про аудиторську діяльність» аудит – це перевірка публічної 
бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації про 
фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання з метою визна-
чення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному 
законодавству та встановленим нормативам [3, с.32]. 

Слід зазначити, що законодавець не встановлює відповідальність за пору-
шення ст.8 Закону України «Про аудиторську діяльність», яка передбачає 
обов’язкове проведення аудиту. 

Заслуговує уваги думка Ю. Одегова і Т. Ніконової, що основна мета ауди-
ту – це забезпечення клієнта аналітичною інформацією на основі проведеного 
діагностичного дослідження [4, с.35]. Слід зазначити, що характеристики 
діагностичного дослідження визначають загальні напрями аудиту. Напрями 
діагностичного дослідження визначають його можливий інструментарій і мето-
ди дослідження у аудиті. На нашу думку, здійснюючи діагностику аудитор по-
винен ретельно вивчити проблему (проблеми), які мають місце в суб’єкті гос-
подарювання, виявити чинники, які їх зумовлюють, підготувати всю необхідну 
інформацію для прийняття якісного управлінського рішення. 

Дослідженням встановлено, що у багатьох випадках проведення діагнос-
тики аудитором дозволяє визначити шляхи рішення проблеми, визначити чи 
має суб’єкт господарювання необхідні матеріальні та фінансові ресурси, а та-
кож технічну кваліфікацію для рішення проблеми. Викликає занепокоєння те, 
що масштаби ухиляння від сплати податків в Україні зростають, що свідчить 
про появу нових способів ухиляння, зростання кількості збиткових підпри-
ємств, які не сплачують податки [5, с.100]. 

Тому спрямованість аудиту щодо надання об’єктивної і професійної інфо-
рмації визначає особливу корисність аудиту як форми діагностики та способу 
попередження економічних правопорушень. 
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елементи технологічного капіталу (нематеріальні активи, об’єкти прав 
інтелектуальної власності, дослідження та розробки, раціоналізаторські 
пропозиції, система підготовки та перепідготовки кадрів, наукові та проектні 
підрозділи, інноваційні технології, інформаційні технології та ін.); структурні 
елементи ринкового капіталу (імідж фірми, бренд, рівень виконання умов 
договорів, стосунки з партнерами та ін.)[3].  

Таким чином, запропонована класифікація інтелектуального капіталу 
підприємства, яка доповнена ознаками щодо структурних елементів складових 
інтелектуального капіталу підприємства, має практичну цінність безпосередньо 
для суб’єктів господарювання та створює наукову базу для розробки методич-
них положень із таких актуальних проблем, як формування системи управління 
інтелектуальним капіталом на підприємства і розробки методів його оцінки.  

 
Література: 
1. Ступнікер Г.Л. Формування і оцінка інтелектуального капіталу 

підприємств гірничо-металургійного комплексу : автореф. дис. здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності) / Г.Л. Ступнікер. – Кривий Ріг, 2010. – 21 с.  

2. Турило А.М. Необхідність розмежування категорій «інтелектуальний 
капітал» та «інтелектуальний капітал підприємства» / А.М. Турило, О.В. Кор-
нух // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 60–65.  

3. Турило А.М., Корнух О.В. Теоретико-методичні підходи до визначення 
інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту / А.М. Турило, О.В. Кор-
нух // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 168–179. 
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RISKS AND ITS MANAGEMENT AFTER FINANCIAL CRISIS  
IN KAZAKHSTAN 

 
According to the vice-president of «Akmola Stroi» financial crisis brought many 

changes in this industry». The manager in «Sembol construction» said that crisis is «a 
risk for some of companies, but for another it is the opportunity». Crisis had two ef-
fects: construction stopped, many companies go bankrupt and many workers lose their 
jobs, however for managers of construction companies that survived this was an oppor-
tunity for growth. «We become more wise and prudent» said the manager of «Akmola 
Stroi. Before to start any project they carefully analyse it. For example, now they are 
carefully observing the economy of neighbour country Russia, because they procure 
materials from that country. They with awareness sign any contracts or agreements and 



Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference 

 96 

думку, із відсутністю єдиного підходу до визначення самої категорії 
«інтелектуальний капітал» та із різними підходами до формування його складових.  

За формою власності ІКП може бути власним та позиковим. Власний 
інтелектуальний капітал підприємства відображений у першому розділі активу 
балансу підприємства у формі нематеріальних активів. Позиковий ІКП – це 
кошти, які залучаються для фінансування окремих елементів складових ІКП, 
наприклад, для досліджень та розробок, інноваційних або інформаційних 
технологій, створення підрозділів ІКП. 

За терміном використання ІКП можна поділити на три типи: що 
використовується у довгостроковому, середньостроковому, короткостроковому 
періоді. Інтелектуальний капітал, що використовується у довгостроковому 
періоді, характеризується тривалим терміном використання (більше 3-х років). 
Прикладом може бути система підготовки та перепідготовки кадрів, сітьові сис-
теми зв’язку, об’єкти промислової власності, стійкий імідж, тривалі партнерські 
відносини тощо. Інтелектуальний капітал, що використовується у середньостро-
ковому періоді, від 1 до 3-х років. Наприклад, методики управління, організаційна 
структура управління підприємством, інфраструктура передачі знань.  

Інтелектуальний капітал, що використовується у короткостроковому 
періоді з терміном використання до одного року. Наприклад, бази даних, 
раціоналізаторські пропозиції тощо. Формування інтелектуального капіталу. 
Підприємство може самостійно сформувати ІКП завдяки створенню ефективної 
системи управління ним, або використовувати посередників (консалтингових 
фірм) які надають послуги в цій галузі або придбати окремі інтелектуальні ре-
сурси та інтелектуальні продукти у інших підприємств. Також може бути 
комбінований, у разі, якщо окремі інтелектуальні ресурси або продукти немож-
ливо створити самостійно, або потребують значних капіталовкладень[2].  

За функціональним змістом інтелектуальний капітал буде визначатись че-
рез його складові: людський, структурний, технологічний та ринковий капітали.  

За ознаками цілого ІКП може бути невіддільний від підприємства, це 
наявність навченого персоналу, наявність замовників на продукцію, всі елемен-
ти структурного капіталу. До невіддільних від індивідуума можна віднести всі 
структурні елементи людського капіталу. А до елементів ІКП, які можуть бути 
відокремлені від підприємства та від індивідуума, можна віднести результати 
досліджень, розробок, ліцензії, патенти, торговельні марки, інтелектуальні про-
дукти, нематеріальні активи тощо.  

За правовою ознакою можна виділити структурні елементи технологічного 
капіталу у вигляді об'єктів промислової власності та об'єктів авторського права 
та суміжних з ним прав.  

За об’єктом управління поділяється на структурні елементи людського 
капіталу (знання, навички, кваліфікація працівників підприємства та ін.); еле-
менти структурного капіталу (організаційна структура, культура організації, 
комунікативні технології, інфраструктура передачі знань та ін.); структурні 
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Вище сказане дозволяє зробити наступні висновки: 
1. Законодавець встановив реальну можливість для попередження 

економічних правопорушень шляхом введення обов’язкової аудиторської 
перевірки, але відсутній чіткий механізм її проведення. 

2. В умовах сьогодення виникає нагальна необхідність розробки чіткого 
механізму проведення обов’язкової аудиторської перевірки та легалізації 
обов’язкового контролю якості аудиторських послуг. 

3. Аудиторська перевірка в своєї основі є не засобом покарання суб’єктів 
господарювання, а засобом виявлення умисних і ненавмисних упущень та не-
доробок, які могли мати місце в ході здійснення бухгалтерського обліку. 

Перспективи подальших наукових досліджень полягають у вивченні 
організації обов’язкової аудиторської перевірки. 

 
Література: 
1. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  
ЩОДО НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 
З розширенням видів господарських зв’язків та організаційно-правових 

форм підприємництва, упровадженням національних положень (стандартів) бух-
галтерського обліку виникла потреба у використанні кількох варіантів відобра-
ження об’єктів господарської діяльності в обліку. Все це зумовило необхідність 
формування на підприємствах облікової політики. Процес формування облікової 
політики передбачає вибір конкретного способу ведення бухгалтерського обліку 
із декількох альтернативних, що визначені стандартами обліку [5]. 

Питанню формуванню облікової політики щодо нематеріальних активів 
приділють увагу багато науковців,таких як : Р. А. Алборова, А. А. Єфімової, Н. 
П. Кондратова, С. А. Ніколаєвої, Ф. Ф. Бутинця та ін.  
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Метою роботи є дослідження формування облікової політики щодо нема-
теріальних активів. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про 
нематеріальні активи та її розкриття в фінансовій звітності встановлені П(С)БО 8 
«Нематеріальні активи» [2]. В міжнародній практиці сутність та принципи обліку 
нематеріальних активів розглядаються в окремому стандарті 38 «Нематеріальні 
активи» (International Accounting Standard «Intangible Assets») [4].  

В міжнародній практиці порядку формування облікової політики підпри-
ємства призначено цілий стандарт МСБО № 8 «Облікові політики, зміни в облі-
кових оцінках та помилки» [3]. На відміну від міжнародних стандартів в Украї-
ні питання формування облікової політики не досить розвинене на законодав-
чому рівні. Оскільки облікова політика суттєво впливає на низку важливих еко-
номічних і фінансових показників підприємства, одним із найважливіших мо-
ментів організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві є порядок 
регламентації її формування [1]. 

Облікова політика має формуватися на підставі системного підходу з ме-
тою максимальної оптимізації інформації для потреб управління.  

Виходячи з такої вимоги, пропонуємо сукупність правил, яких потрібно 
дотримуватися під час вибору альтернативного варіанта щодо нематеріального 
активу в обліковій політиці підприємства: 

−  збалансованість цілей обліку та планування в рамках єдиної систе-
ми управління; 

−  дотримання принципу відповідності доходів і витрат під час фор-
мування інформації про нематеріальні активи; 

−  визначення мінімально достатнього обсягу інформації, необхідної 
для цілей управління, оскільки зайва деталізація інформації є невиправданою у 
випадку, якщо вона не потрібна для ухвалення управлінських рішень [1]. 

Виділяють такі елементи облікової політики щодо нематеріальних активів 
(табл.1). 

Таблиця 1 
Елементи облікової політики щодо нематеріальних активів [5]. 

 
Критерії, що реалізуються обліковою 
політикою 

Альтернативні варіанти 

Розмежування нематеріальних активів за 
кожною класифікаційною групою 

Наводиться розмежування нематеріальних 
активів за кожною класифікаційною гру-
пою, необхідне для потреб аналітичного 
обліку 

Номенклатура центрів відповідальності Наводиться перелік центрів 
відповідальності, що формується на 
підприємстві 

Метод нарахування амортизації Зазначається вибраний метод нарахування 
амортизації 

Періодичність подання управлінської 
звітності 

Вказуються форми внутрішньої звітності, 
необхідної для управління, періодичність її 
подання 
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У ході економічної діагностики управління доходами підприємств можна 
застосовувати загальновідомі інструменти та методи,зокрема такі: 

– рейтингова оцінка дохідності підприємств-конкурентів; 
- комплексна система показників оцінки доходів підприємства, яка дозво-

ляє проаналізувати структуру і динаміку доходів та провести оцінку формуван-
ня доходу; 

– факторний, кореляційний та регресійний аналіз доходів; 
– планування та імітаційне моделювання доходів підприємств; 
– збалансована система показників (Balanced Scorecard); 
– інтегральна оцінка дохідності підприємства тощо. 
Отже, запропонована модель діагностики формування та використання до-

ходів всебічно та комплексно відібражає систему управління торговельним до-
ходом підприємства, надає можливість постійного, своєчасного моніторингу та 
встановлення діагнозу розвитку досліджуваного підприємства. 

 
Література: 
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник / под ред. Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 215 с., с. 47 
2. Глазов, М.М. Функциональная диагностика в управлении деятельно-

стью предприятием / М.М. Глазов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 235с. 
3. Городня, Т.А. Економічна та фінансова діагностика / Т.А. Городня, 

І.П. Мойсеєнко: навч. посібн. – Львів: Вид-во «Магнолія 2006» 2008. – 282 с. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
З подальшим розвитком ринкових відносин, інтелектуальний капітал 

підприємства представляє собою суттєву конкурентну перевагу. Одночасно, 
ринок стимулює розвиток інтелектуальної діяльності, впровадження у вироб-
ництво інновацій, винаходів, інтелектуальних продуктів, тобто структурних 
елементів інтелектуального капіталу.  

Серед науковців, які присвятили свої праці інтелектуальному капіталу, 
можна відмітити одиниці з них, які визначали класифікацію інтелектуального 
капіталу, а саме: О.Бутнік-Сіверський , О.В. Кендюхов, Г.В. Ступнікер.  

Опрацювання літературних джерел показало, що на сьогодні недостатньо уза-
гальнено класифікаційні ознаки інтелектуального капіталу, що пов’язано, на нашу 
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Головними завданнями діагностування цих результатів визнано такі: 
– оцінка показників економічного розвитку підприємства; 
– визначення етіології економічного діагнозу; 
– ліквідація симптомів кризових явищ. 
Одним із основних критеріїв ефективного функціонування кожного 

підприємства є отримання позитивного фінансового результату, тобто прибут-
ку. Якщо чистий прибуток є кінцевим (завершальним) фінансовим результатом, 
то доходи підприємства, отримані від різних видів діяльності, є первинним 
(вхідним) фінансовим результатом підприємства. У цьому контексті дохід є ос-
новою господарювання, а тому відіграє ключову роль в оптимізації економіч-
ної, фінансової, інноваційної та соціальної діяльності підприємства. 

Значний інтерес представляє соціальний аспект доходу підприємства. 
Отримання доходу в достатній кількості дає можливість збільшити 

дивідендні виплати акціонерам та виплати соціального значення для 
працівників підприємства. Збільшуються виплати в бюджет, що впливає на за-
гальний макроекономічний розвиток держави. Дохідне підприємство вчасно 
виконує свої зобов’язання перед своїми контрагентами, покриває кредиторську 
заборгованість, що сприяє налагодженню партнерських зв’язків, та створює по-
зитивний імідж для підприємства. У свою чергу, варто зазначити, що покра-
щення соціального аспекту діяльності підприємства в подальшій перспективі 
призводить до збільшення фінансового результату. 

Таким чином, до основних функцій доходу можна віднести розподільчу, 
стимулюючу, оптимізаційну та діагностичну. 

Розподільча функція виражається у самому механізмі формування і вико-
ристання доходу через покриття витрат і формування прибутку. 

Дохід є основою розвитку господарської діяльності, в чому виражається 
його стимулююча функція. У цьому контексті дохід є стимулятором ділової 
активності, інвестиційної привабливості та зростання потенціалу підприємства. 

Разом з тим дохід є джерелом збільшення фінансових ресурсів та 
активізації економічного мислення. 

Отримання доходу в достатній кількості дозволяє оптимізувати господар-
ську діяльність залежно від існуючих потреб та обмежень. У цьому полягає йо-
го оптимізаційна функція. 

Оскільки дохід займає одне з ключових місць в системі оптимізації діяль-
ності, то саме економічній діагностиці процесу управління доходами необхідно 
приділяти посилену увагу на підприємствах. 

Економічна діагностика управління доходами базується на аналізі джерел 
формування доходів підприємства та визначенні напрямків раціонального їх-
нього використання, що дозволяє оцінити дохідність підприємства, виділивши 
ефективність джерел формування та напрямків використання доходів, отрима-
них з різних джерел. 
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Таким чином, формування облікової політики нематеріальних активів має 
важливе значення в організації ефективної системи управління підприємствами. 
Правильно сформована облікова політика дає змогу здійснювати порівняльний 
аналіз показників діяльності підприємства за різні звітні періоди, порівняльний 
аналіз діяльності різних підприємств та на основі проведеного аналізу прийма-
ти рішення щодо удосконалення порядку обліку нематеріальних об’єктів. 
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ  

ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 
 
Першочерговим завданням національної зовнішньої та внутрішної України є 

її входження до європейського політичного, економічного та правового простору, 
утвердження країни як впливової європейської держави та набуття повноправного 
членства в Європейському союзі. Правильне використання різного програмного 
забезпечення та удосконалення організації бухгалтерського обліку розпорядчиків 
бюджетних коштів, у тому числі в частині формування облікової політики. Важ-
ливо відзначити дослідження науковців із питання облікової політики саме в 
бюджетних установах. До них можна віднести Л.В. Гуцайлюк, Г.В. Бойко, Р. Джо-
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га, С. Свірко. Також Т. Безродна у своїй публікації обґрунтувала специфіку 
облікової політики бюджетних установ. Вона виділила її як засіб формування 
інформації, необхідної для управління бюджетною установою [1]. 

Метою даної публікації є аналіз нормативно-правових актів формування 
облікової політики бюджетних установ в Україні, виявлення проблемних 
моментів та шляхи їх подолання. 

Процес формування бухгалтерського обліку в бюджетних установах при 
переході України до ринкових відносин залишив багато спірних та невирішених 
питань. Однією з таких проблем є формування облікової політики в бюджетних ус-
тановах, яка є базовим елементом первинної організації облікового процесу [1]. 

Облікова політика має бути спрямована на досягнення мети бухгалтерського 
обліку – надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про 
фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів установи [2]. 

Ефективна облікова політика бюджетних установ повинна забезпечити повне 
відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності, 
незмінність протягом звітного року прийнятої методології відображення госпо-
дарських операцій та оцінки активів, правильність відображення доходів та витрат 
у відповідному звітному періоді, ідентичність даних аналітичного, синтетичного 
обліку, раціональне ведення бухгалтерського обліку. 

Під час формування облікової політики бюджетної установи потрібно 
розділяти такі напрямки як організація бухгалтерського обліку та методичні ос-
нови бухгалтерського обліку [1]. 

При визначенні сфери дії облікової політики потрібно врахувати такі чин-
ники: рівень бюджету, з якого здійснюється фінансове забезпечення відповідної 
бюджетної установи; рівень бюджетної установи як розпорядника коштів; 
рівень фінансово-матеріального забезпечення бюджетної установи; кількість 
персоналу, що працює в установі; обсяги та види діяльності; ступінь 
автоматизації облікового процесу тощо [2]. 

При відображенні організації бухгалтерського обліку в наказі про облікову 
політику бюджетних установ є досить багато позиції з них можна назвати такі 
як: організаційна форма бухгалтерського обліку; організаційна структура 
бухгалтерської служби; форма організації структури апарату бухгалтерії; діюча 
нормативна база, яка використовується для ведення бухгалтерського обліку 
даної бюджетної установи; права й обов'язки головного бухгалтера, його 
заступників, працівників бухгалтерії; форми первинних документів; форми 
звітності; робочий план рахунків; графік документообігу по цій установі; поря-
док ведення архіву установи . 

Треба зазначити, що є низка проблем у формуванні облікової політики з 
них виділяють такі: відсутність систематизованої нормативно-методологічної 
бази регулювання, бухгалтерського обліку в бюджетних установах; відсутність 
наказів про облікову політику в бюджетних установах; порушення основних 
принципів ведення бухгалтерського обліку [2]. 
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Сутність економічної діагностики формування та використання доходів 
полягає у глибокому вивчені результатів діяльності підприємств з метою ви-
значення резервів росту його доходів. Економічно обгрунтована економічна ді-
агностика формування та використання доходів повинна будуватись на систем-
но-комплексному підході до управління підприємстом. З огляду на вищезазна-
чене в роботі запропонована модель діагностики формування та використання 
доходів, яка складається з системи взаємопов’язаних елементів: мети, завдань, 
функцій та інструментів реалізації (рис. 1). 

 
Рис. 1 Модель діагностики формування та використання доходів  

торговельного підприємства 
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Більшість компаній розробляють інтуїтивне відчуття поточних стратегій та 
сильних і слабких місць своїх конкурентів, як показано в правій частині рисун-
ка 1. Значно менше уваги приділяється лівій частині, тобто розумінню фактич-
ного стимулювання поведінки конкурента – його майбутніх цілей та його при-
пущень стосовно свого власного становища і характеру галузі. Ці рушійні фак-
тори набагато важче простежити ніж фактори поведінки конкурента, хоча вони 
часто визначають його поведінку у майбутньому [4]. 

Провівши дослідження стосовно основ аналізу конкуренції, можна сказати, 
що хоча компоненти аналізу конкуренції стосуються конкурентів, проте вони 
можуть слугувати основою для самоаналізу. Ці концепції забезпечують компа-
нію базою для перевірки власного становища в зовнішньому оточені. Таке тес-
тування допоможе компанії зрозуміти, які висновки можуть зробити з цього її 
конкуренти. Це є частиною глобального аналізу конкуренції, оскільки такі ви-
сновки формують припущення, а з відси і поведінку конкурента, і є вирішаль-
ним при здійсненні конкурентних ходів. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ФОРМУВАННЯ  

ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ  
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сучасний етап розвитку ринкової економіки в Україні характеризується поси-

ленням конкурентної боротьби, перемога в якій потребує інноваційних підходів до 
забезпечення ефективної діяльності підприємств на засадах отримання доходів та 
зниження витрат. Ефективне управління доходом підприємств неможливо без діаг-
ностичних інструментів, які дозволяють не тільки оцінити досягнуті результати, а й 
запропонувати їхнє підвищення на майбутній (плановий) період. 
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На сьогодні велике значення має ж автоматизація бухгалтерського обліку 
бюджетних установ. В зв’язку з цим потрібно створення комп’ютерних програм з 
урахуванням специфіки діяльності, що дасть можливість покращити якість обліку, 
зменшити кількість помилок, формувати звітність з урахуванням інформаційних 
потреб широкого кола користувачів. Проблема відсутності наказів про облікову 
політику в бюджетних установах, особливо розпорядників коштів нижчого рівня, 
пов’язана з низьким рівнем теоретичної підготовки бухгалтерського персоналу. 
Для вирішення цієї проблеми потрібно удосконалити систему підготовки та 
перепідготовки кадрів фінансово-бухгалтерських служб [3]. 

І все ж таки залишається багато питань, які ще не вирішені або вимагають 
уточнень. В Україні не має єдиного підходу щодо формування облікової 
політики в бюджетних установах в існуючій нормативно-правовій базі, що 
потребує її удосконалення і узгодження. Форма і зміст наказу про облікову 
політику бюджетної установи повинні бути чітко регламентовані законодавст-
вом. Відмінності у веденні обліку і складанні звітності бюджетних установ зу-
мовили необхідність встановлення єдиних вимог до створення та 
функціонування бухгалтерської служби бюджетної установи.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ ПРАВОПОРУШЕНЬ,  

ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ 
 

З введенням в дію Податкового кодексу України, податковий тягар на 
суб’єктів господарювання значно зріс, що як наслідок може привести до їх ухи-
ляння від сплати податків. При цьому, внеслись зміни і до Кримінального ко-
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дексу України, який саме регулює це питання, а тому дослідження цієї теми є 
особливо актуальним на даний час. 

Дослідженням даної теми займались багото вчених, серед яких Жук О.І., 
Проданова І.І., Сукач І.В., Мумінова-Савіна Г.Г. та інші. Проте, з прийняттям По-
даткового кодексу виникло ряд правопорушень, що пов’язані з ухиленням від 
сплати податків і потребують їх оцінки судово-бухгалтерською експертизою. 

Метою даного дослідження є розгляд та детальна оцінка особливостей 
проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних із 
ухиленням від сплати податків. 

Порядок призначення судової експертизи, організація проведення судової 
експертизи, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів ре-
гулюються Законом України «Про судову експертизу», кримінально-
процесуальним, цивільно-процесуальним та арбітражно-процесуальним кодек-
сами України, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз. 

Основним завданням чинного законодавства в Україні є захист законних 
інтересів держави, підприємців і споживачів у господарській сфері. Найбільша 
питома вага серед правопорушень у сфері економіки припадає на порушення 
податкового законодавства [1].  

До основних ознак ухилень від сплати податків відносять:  
- приховування виручки; 
- формальне збільшення чисельності працівників;  
- незаконне створення нових організацій; 
- ведення господарської без реєстрації суб’єкта господарської діяльності; 
- не підтверджене підвищення витрат у господарській діяльності;  
- зловживання в особистих інтересах [2]. 
До судово-бухгалтерської експертизи відноситься дослідження закономір-

ностей утворення і відображення інформації у бухгалтерському та податковому 
обліку за господарськими операціями по справах, що перебувають у прова-
дженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду. 

Основними завданнями, що вирішуються в процесі судово-бухгалтерської 
експертизи правопорушень, пов’язаних з ухиляннями від сплати податків, є: 

1) установлення фактів порушення податкового законодавства, які 
призвели до заниження або ухиляння від сплати податків у цілому, зборів та 
інших платежів у бюджет; 

2) підтвердження розміру матеріального збитку, встановленого мате-
ріалами документальної перевірки; 

3) установлення обставин, які сприяли ухиленню від сплати податків; 
4) підтвердження клопотання посадових осіб, діяльність яких було 

піддано розслідуванню з питань повноти і правильності нарахування та сплати 
податків до бюджету; 
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Рис. 1. Компоненти аналізу конкуренції [2] 
 

Що стимулює 
 діяльність конкурен-

тів 

МАЙБУТНІ ЦІЛІ 
На всіх рівнях управ-
ління та в багатьох ви-

мірах 

ПОТОЧНА СТРАТЕГІЯ 
Як фірма веде конкурен-

тну боротьбу зараз 

ХАРАКТЕР РЕАКЦІЇ КОНКУРЕНТА 
Чи задоволений конкурент своїм сьогоднішнім ста-

новищем? 

На які дії чи зміни в стратегії може піти конкурент? 

Яке най вразливіше місце конкурента? 

Якою буде найсильніша та найефективніша реакція з 

боку конкурента? 

ПРИПУЩЕННЯ 
Що стосується самої 
компанії та галузі 

МОЖЛИВОСТІ 
Сильні та слабкі місця 

Що робить і може 
зробити конкурент 
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ОСНОВИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНЦІЇ  

 
Стратегія конкуренції передбачає позиціонування на ринку для максималь-

ного використання ознак, що відрізняють фірму від її конкурентів. Звідси випли-
ває, що центральним аспектом у формуванні стратегії є ретельний аналіз конкуре-
нції. Мета цього аналізу – зрозуміти природу ймовірних змін у стратегії кожного 
конкурента та реакцію кожного конкурента на комплекс здійснених стратегій та 
на сукупність змін у галузі та ширші зміни у зовнішньому середовищі [1]. 

Над дослідженнями у цій сфері працюють такі вчені: Майкл Е. Портер, 
П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Т. І.Гончарук, Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик. 

Глибокий аналіз конкуренції необхідний для відповіді на такі питання:  
« З ким ми змагатимемося у цій галузі і якою буде послідовність ходів?»,  
«Що криється за стратегічним ходом конкурента і наскільки серйозно нам 

слід поставитися до нього?», 
 «Яких сфер нам слід уникати через бурхливу чи відчайдушну реакцію 

конкурента?». 
На нашу думку поглиблений аналіз конкуренції вимагає значного обсягу 

інформації, яку неможливо отримати без важкої праці. Більшість компаній не 
займається систематичним збором інформації про конкурентів, а діє на основі 
неофіційних вражень, припущень та інтуїції, керуючись випадковими даними, 
які кожен менеджер отримує про своїх конкурентів. Однак нестача ґрунтовної 
інформації не дає змоги провести глибокий аналіз конкуренції. 

Можна виділити чотири діагностичних компоненти аналізу конкуренції: 
майбутні цілі, поточна стратегія, припущення та можливості [2]. Розуміння цих 
чотирьох компонентів дозволить передбачити характер реакції конкурента, 
який є ключовим [3]. Діагностичні компоненти аналізу конкуренції можна 
представити у вигляді рисунка 1. 
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5) установлення осіб, які несуть відповідальність за повноту і прави-
льність нарахування і сплати податків до бюджету та які допустили вказані 
правопорушення [3]. 

Характерною особливістю правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати 
податків, є те, що вони всі віддзеркалюються в первинних документах, облікових 
регістрах і звітних формах, які нерідко складені з порушенням вимог щодо органі-
зації і ведення фінансового, управлінського, податкового обліків та звітності. 

Дані цих документів є підґрунтям для висновку бухгалтера-експерта у 
даній справі. До таких документів відносять: 

- установчі документи підприємства (статут, установчий договір, свідоцтво 
про реєстрацію як платника податків і зборів); 

- документи з обліку касових і розрахункових документів (прибуткові й 
видаткові касові ордери, касові звіти, книги обліку розрахункових операцій, 
платіжні доручення, виписки банку, картки зі зразками підписів осіб, які мають 
право розпоряджатись грошовими коштами підприємства); 

- документи з обліку матеріальних цінностей (товарно-транспортні 
накладні, рахунки-фактури, картки складського обліку тощо); 

- накази, розпорядження, протоколи загальних зборів, службове листування; 
- бухгалтерські регістри та фінансова звітність; 
- документи і регістри податкового обліку (податкові накладні, книги 

обліку придбання і продажу товарів); 
- податкові декларації та додатки до них [4]. 
Отже, серед економічних злочинів особливе місце займають злочини, що 

стосуються сфери оподаткування, а саме – приховування прибутків, ухилення 
від сплати податків. Тому судово-бухгалтерська експертиза у справах, 
пов’язаних з ухиленнями від сплати податків, потребує достатнє володіння 
практичними знаннями Податкового кодексу та організації і ведення податко-
вого обліку і звітності. Проте, постійні зміни у податковому законодавстві ви-
магає досить значного часу та великих затрат грошових коштів. 
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експертна діяльність. Довідник для суддів. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: 
Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 908 с. 

2. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. 
посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004. – 268 с. 

3. Перевозова І., Репела Н. Судово-бухгалтерська експертиза як спосіб до-
казу обставин під час вирішення справ із господарських спорів // Право 
України. – 2010. – № 2. – С. 37 – 45. 

4. Боїла Л., Мех Я. Перспективи розвитку судово-бухгалтерської експерти-
зи // Наукові Записки. – 2010. – № 14. – С. 25 – 29. 
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*133291* 
Курочкіна К.І., 

к.е.н. Гевлич Л.Л. 
Донецький національний університет, Україна 

 
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ РЕГУЛЯТОРІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 
Основні засоби відіграють важливу роль у процесі виробництва у багатьох 

галузях народного господарства, у своїй сукупності утворюючи виробничо-
технічну базу і визначаючи виробничу потужність підприємства. Управління 
основними засобами є однією з найважливіших задач, від точності і 
своєчасності вирішення якої залежить ефективність підприємства в цілому. То-
му організація первинного, аналітичного, синтетичного обліку і контролю 
наявності і використання основних засобів є важливою ділянкою облікової та 
управлінської діяльності, яка значно впливає на кінцеву ефективність 
діяльності суб’єкта господарювання. 

Питанням бухгалтерського обліку основних засобів присвячені праці ба-
гатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема, С.М. Бичкової, Ф.Ф. Бутинця, 
Т.В. Герасимової, Л.А. Горецької, В.Б. Івашкевича, Я.В. Соколова та інших. 
Але проблемам регулювання обліку основних засобів на сучасному етапі ре-
формування національної облікової системи приділено недостатньо уваги, що 
робить тему дослідження актуальною в науковому та практичному аспектах. 

Метою роботи є порівняльний аналіз регулювання обліку основних засобів 
національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку з точки 
зору пошуку напрямів їх удосконалення. 

Основними нормативними регуляторами обліку основних засобів в 
національній та міжнародній облікових системах є однойменні положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 7 та міжнародний стандарт бухгалтерського 
обліку 16 «Основні засоби» [1,2]. Порівняння цих документів дозволило вияви-
ти наступні відмінності. 

Обидва стандарти надають схожі визначення терміну основних засобів, але 
МСБО 16, на відміну від П(С)БО 7, не визначає одиницю оцінки для визнання, 
що викликає необхідність застосування судження при ідентифікації критеріїв 
визнання в умовах конкретного суб'єкта господарювання. Це, безумовно, 
підвищує роль облікових працівників в організації ефективного використання 
основних засобів при визначенні облікової політики. 

У стандартах, що розглядаються, практично аналогічно регламентується фор-
мування вартості основних засобів та визнання подальших витрат. Але суттєвою 
особливістю оцінки відповідно до МСБО 16 (на відміну від П(С)БО 7) є той факт, 
що балансова вартість основних засобів може бути зменшена відповідними дер-
жавними грантами (порядок такого зменшення розкривається МСБО 20 «Облік 
державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»).  
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Розрахунок впливу факторів (0,03-0,01-0,01)= 0,01 
Прибуток з 1 гривні матеріальних витрат, в цілому зменшилася на 1коп. на 

дане відхилення вплинули наступні фактори: рентабельність обороту, яка збі-
льшилася на 1,49% і призвели до збільшення прибутку з 1 гривні матеріальних 
витрат на 3коп; частка виручки в загальному випуску продукції, яка зменшила-
ся на 0,0243 і призвела до зменшення прибутоку з 1 гривні матеріальних витрат 
на 1коп.; матеріаловіддача, яка зменшилася на 0,04 грн і призвела до зменшен-
ня прибутку з 1 гривні матеріальних витрат на 1коп. 

 
Таблиця 3 

Розрахунок впливу факторів на прибуток з 1 гривні матеріальних витрат 
за 2012р. у порівнянні з 2011р. 

 

Взаємодіючі часткові показники 
Узагальнюю-
чий показник 

Вплив факторів на узагальнюю-
чий показник 

Рентабельні
сть оборо-
ту,% 

Частка ви-
руч. в заг. 
випус. 
прод.,к. 

Матеріало
-віддача, 
грн 

Прибуток з 1 
гривні 
матеріальних 
витрат,коп 

Назва часткового 
показника 

Розраху-
нок впливу

1 2 3 4 5 6 
17,93 0,901 1,87 0,302 - - 

20,19 0,901 1,87 0,340 
Рентабельність 
обороту,% 

0,038 

20,19 0,9067 1,87 0,342 
Частка вируч. в заг. 
випус. прод.,к. 

0,002 

20,19 0,9067 1,83 0,335 
Матеріаловіддача,г
рн 

-0,010 

 
Розрахунок впливу факторів (0,038-0,002-0,01)= 0,03 
З таблиці 3 видно,що прибуток з 1 гривні матеріальних витрат, в цілому збі-

льшився на 0,03коп. на дане відхилення вплинули наступні фактори: рентабель-
ність обороту, яка збільшилася на 2,26% і призвели до збільшення прибутку з 1 
гривні матеріальних витрат на 3 коп; частка виручки в загальному випуску проду-
кції, яка збільшилася на 0,0057 і призвела до збільшення прибуток з 1 гривні мате-
ріальних витрат на 0,002грн.; матеріаловіддача, яка зменшилася на 0,04 грн. і при-
звела до зменшення прибутоку з 1 гривні матеріальних витрат на 1коп.  

Провівши дослідження за матеріалами ПАТ «ГТРЗ» можна сказати, що ефек-
тивність використання матеріальних ресурсів є важливою складовою, що визначає 
ресурсовідачу підприємства та комплексно забезпечує рентабельність господарсь-
ко-фінансової діяльності. Отже, існує методологічна потреба у визначенні взаємо-
зв'язку структурних співвідношень з метою їх подальшої оптимізації. 
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Таблиця .1. 
Аналіз рівня ефективності використання матеріалів  

на ПАТ «ГТРЗ» за 2010-2012рр. 
 

Відхилення, (+,-) 
2012р. у 
порівнянні з: 

№ Показники 2 010р. 2 011р. 2 012р. 

2 010р. 2 011р. 
1 2 4 5 5 6 7 

1 Валовий прибуток,тис.грн 4006 4045 2964 -1042 -1081 

2 
Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції, тис.грн. 

21436 22561 14678 -6758 -7883 

3 
Обсяг випущеної 
продукції,тис.грн 

23023 25040 16188 -6835 -8852 

4 Витрати матеріальних ресурсів, тис.грн 12308 13415 8846 -3462 -4569 
5 Рентабельність обороту,% 18,70 17,93 20,19 +1,49 +2,26 

6 
Частка виручки в загальному ви-
пуску продукції,коефіцієнт 

0,9311 0,9010 0,9067 -0,0243 +0,0057 

7 Матеріаловіддача,грн 1,87 1,87 1,83 -0,04 -0,04 

8 
Прибуток з 1 гривні матеріальних 
витрат,коп 

0,33 0,30 0,34 +0,01 +0,03 

 
Отже, проаналізувавши дані таблиці видно, що прибуток з 1 гривні матеріальних 

витрат, у порівнянні 2012 року з 2010 роком збільшився на 1коп, а у порівнянні з 2011 
роком – на 3коп. Для того щоб зрозуміти які фактори впливають на зміну необхідно 
провести розрахунок впливу факторів на прибуток з 1 гривні матеріальних витрат за 
2012р. у порівнянні з 2010, та 2011роками показано в таблиці 2.та 3. 

Таблиця 2. 
Розрахунок впливу факторів на прибуток з 1 гривні матеріальних витрат 

за 2012р. у порівнянні з 2010р. 
 

Взаємодіючі часткові показники 
Узагальнюю-
чий показник 

Вплив факторів на узагальнюю-
чий показник 

Рентабель-
ність обо-
роту,% 

Частка ви-
руч. в заг. 
випус. 
прод.,к. 

Матері-
ало-
віддача, 
грн 

Прибуток з 1 
гривні 
матеріальних 
витрат,коп 

Назва часткового 
показника 

Розраху-
нок впли-
ву 

1 2 3 4 5 6 
18,7 0,9311 1,87 0,326 - - 

20,19 0,9311 1,87 0,352 
Рентабельність обо-
роту,% 

0,03 

20,19 0,9067 1,87 0,342 
Частка вируч. в заг. 
випус. прод.,к. 

-0,01 

20,19 0,9067 1,83 0,335 Матеріаловіддача,грн -0,01 
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Процес переоцінки основних засобів за МСБО та П(С)БО суттєво не 
відрізняється, проте українські стандарти більш чітко зазначають межу (більше 
10%), яка призводить до необхідності проведення переоцінки в той час, як за 
міжнародними стандартами ця межа зазначається як така, що «суттєво 
відрізняється» від балансової вартості активу. Подібна регламентація в рамках 
вітчизняної облікової системи звужує можливості менеджерів конкретних 
суб’єктів господарювання у прийнятті відповідних управлінських рішень.  

МСБО 16, окрім основної рекомендованої оцінки основних засобів за 
первісною вартістю, дозволяють альтернативний підхід: основні засоби можуть 
відображатись в звітності за переоціненою вартістю, а згідно з П(С)БО 7, на 
жаль, такої можливості не передбачено. 

Що стосується амортизації основних засобів, згідно з П(С)БО 7 до методів, 
прийнятих у міжнародному обліку (за МСБО 16 це прямолінійний метод, метод 
зменшення залишку, метод суми одиниць продукції), додається також метод 
прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний метод.  

Відповідно до МСБО 16 ремонт або будь-яке технічне обслуговування ак-
тиву не відміняє необхідності амортизації такого основного засобу у той час, як 
національні стандарти не припиняють амортизації подібних активів на період 
реконструкції, ремонту чи модернізації. 

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки: 
1. В цілому організація обліку основних засобів за національними та 

міжнародними стандартами будується на загальних засадах і концептуально не 
відрізняється. 

2. Відмінності в організації обліку основних засобів за національними та 
міжнародними стандартами пов’язані із більш значною роллю, що відіграють 
облікові працівники в організації ефективного використання основних засобів 
при визначенні облікової політики у розвинених країнах світу. 

3. В якості напряму удосконалення регламентації обліку основних засобів 
в Україні пропонується надання більших прав у визначенні об’єктів обліку та 
розширення альтернатив вирішення облікових проблем, що дозволить краще 
враховувати особливості конкретного суб’єкта господарювання при досягненні 
його тактичних та стратегічних цілей. 

Розробка конкретних заходів щодо реалізації запропонованого удоскона-
лення обліку основних засобів в рамках національних П(С)БО буде напрямом 
подальших досліджень. 

 
Література: 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: наказ 

Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 [Електронний ресурс] 
// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. 

2. Міжнародний стандарт фінансової звітності № 16 «Основні засоби» 
[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://rada.com.ua/rus/ifrs/u16/. 
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*133301* 
К.е.н. Гаркуша С.А. 

Сумський національний аграрний університет, Україна 
 

АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 

 
Комп’ютерні програми для автоматизації бухгалтерського обліку використо-

вуються сьогодні в більшості підприємств, і економічний ефект від їх впроваджен-
ня є кращим підтвердженням того, що автоматизований облік має багато переваг. 
Але все таки є підприємства, які продовжують здійснювати облікову діяльність 
вручну, зберігаючи негативне відношення до комп’ютеризації. У бухгалтерів неба-
жання змінити спосіб обліку – це перш за все боязнь розлучитися із звичною робо-
тою, страх перед новими починаннями, побоювання, що програми автоматизації 
бухгалтерського обліку будуть дуже складними. У негативно налаштованих керів-
ників автоматизація бухгалтерського обліку часто асоціюється з позаплановою ви-
тратою грошових коштів і супроводжується недовірою до нових технологій. 

Сучасні програмні продукти з автоматизації обліку дають підприємству 
декілька переваг, а саме: значно збільшується оперативність, точність і ефекти-
вність роботи з ведення бухгалтерського обліку; знижується кількість ризиків, 
обумовлених наявністю людського чинника; програмне забезпечення дозволяє 
у будь-який момент часу мати доступ до інформації; на підставі наявної в базі 
даних інформації можна провести ретельний аналіз і вибрати способи підви-
щення ефективності роботи підприємства, а також визначити найбільш перспе-
ктивні джерела отримання прибутку. Окрім цього, завдяки функціям захисту 
даних і можливості створення архівних копій, при використанні автоматизова-
них комп’ютерних систем обліку виключається ризик втрати інформації. Наяв-
ність різних інтегрованих модулів дозволяє працювати з однією базою даних 
різним відділам підприємства, виключаючи непотрібне дублювання інформації. 

М.П. Гарасим та Л.Я. Сайко [1, с. 332] зазначають, що завдання автомати-
зації полягає у підвищенні результатів фінансово-господарської діяльності під-
приємства на базі оперативного отримання якісної, своєчасної інформації, яка є 
основою для прийняття управлінських рішень. В умовах сучасної інформацій-
ної технології найперспективнішим напрямом застосування обчислювальної 
техніки є створення і впровадження інформаційних систем нового покоління, 
які зорієнтовані на розподільну обробку даних на основі автоматизованих ро-
бочих місць планово-управлінського персоналу, обчислювальних мереж, експе-
ртних систем підтримки прийняття рішень. 

Основними вигодами від впровадження АСБО, за даними В.О. Осмятченко 
[2, с. 180] є: зниження операційних і управлінських витрат, економія обігових 
коштів, зменшення циклу реалізації продукції, зниження комерційних витрат, 
зменшення дебіторської заборгованості, збільшення обіговості засобів. Класич-
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АНАЛІЗ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
МАТЕРІАЛІВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ГТРЗ» 

 
Проблема даного дослідження є досить важливою, оскільки основною метою 

управління виробничими запасами є своєчасні поставки виробничих запасів і міні-
мізація їх витрат, пов’язаних з їх придбанням та зберіганням, то для прийняття рі-
шень щодо їх оптимізації необхідно визначити ефективність їх використання [1]. 

 Матеріали витрачаються на потреби установи чи реалізуються як зайві та 
невикористовувані. Крім цього, може мати місце внутрішнє переміщення, тобто 
відпускання матеріалів одним підрозділом установи іншому [2].  

Над дослідженнями у цій сфері працюють такі вчені: К. Л. Багрій, 
О.Г.Лищенко, Н.М. Самородова. 

Для ефективності аналізу використання матеріалів, насамперед, проведемо 
оцінку матеріальних витрат, які на ПАТ «ГТРЗ». Зміну рівня матеріальних ви-
трат можна відстежити на рис.1. 

 

 

  
 

Рис.1. Зміна рівня матеріальних витрат ПАТ «ГТРЗ» за 2010- 2012 рр. 
 
З наведеного рисунку видно, що рівень матеріальних витрат постійно за-

знає змін. Це пояснюється як зміною закупівельних цін, так і зміною структури 
матеріалів; певний вплив має кон'юнктура ринку. 

Показником ефективності матеріальних ресурсів є прибуток на одну грив-
ню матеріальних витрат. Для проведення оцінки даного показника необхідно 
розрахувати вплив факторів на зміну прибутку з 1 гривні матеріальних витрат 
[3] (табл..1).  
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Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості спав у 2012 р. до 
13,62. Така тенденція є позитивною для підприємства, воно має змогу скороти-
ти тривалість операційного циклу, а також швидше погашати кредиторську 
заборгованість, що є важливим для поліпшення його фінансового стану. Показ-
ник оборотності запасів протягом досліджуваного періоду спав, що свідчить 
про неефективність роботи підприємства щодо запасів у 2011 та 2012 рр. Це 
відбулось за рахунок коливання у збуті виробленої продукції.  

Показник платоспроможності невід’ємний від показника ліквідності 
підприємства. Ліквідність підприємства – це наявність у нього оборотних коштів у 
розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов’язань, 
хоч і з порушенням термінів погашення, передбачених контрактами [3] . 

Коефіцієнт загальної ліквідності означає, що підприємство на кожну грив-
ню поточних зобов’язань мало в 2011 р. – 8,95 грн., а в 2012 р. – 9,36 грн.. обо-
ротних активів. Тобто, в 2011 та 2012 роках оборотних активів підприємства 
вистачає для покриття своїх поточних зобов’язань. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності на відміну від попереднього коефіцієнта вра-
ховує якість оборотних активів[3]. Світова практика визначає, що цей коефіцієнт не 
повинен бути меншим за 1,0. За даними ПАТ «ГТРЗ» в 2011-2012 роках цей 
коефіцієнт біьший ніж 1,0. Тобто, на підприємстві є достатньо грошових коштів та 
дебіторської заборгованості для погашення його поточних зобов’язань. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності констатує, яка частина поточних зо-
бов’язань може бути погашена негайно [1]. Орієнтованим значенням коефіцієнта 
абсолютної ліквідності береться 0,2-0,25. За даними ПАТ «ГТРЗ» він становить в 
2011 році – 0,57, а в 2012 році – 0,53, тобто значення коефіцієнта є достатнім для 
погашення. Показники ліквідності підприємства, тобто його платоспроможності 
протягом 2011-2012рр. є достатніми, на підприємстві вистачає оборотних активів, 
а зокрема грошових коштів, для погашення своїх поточних зобов’язань. 

Провівши дослідження можна сказати, що фінансовий аналіз потрібен, 
оскільки він дає можливість охарактеризувати фінансовий стан підприємства, 
та на основі нього легко можна сформулювати основні сильні і слабкі сторони 
діяльності підприємства, визначити позитивні та негативні фактори впливу на 
діяльність. 
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ним ефектом упровадження ІС, на думку автора, є зниження витрат на підви-
щення якості контролю собівартості продукції за рахунок точної їх деталізації. 

В даний час ледве не єдиний можливий шлях визначення ефективності інве-
стицій у інформаційні технології для підприємств полягає в тому, щоб отримати 
відповідь на запитання: чи можливо коштами, що були виділені на автоматиза-
цію, досягти поставленої мети? Використання програми автоматизації бухгал-
терського обліку підвищує оперативність та економічність роботи бухгалтерії. 
Своєчасне отримання необхідної інформації та достовірних даних – основа ефек-
тивної роботи підприємства. Одним з найбільш важливих переваг комп’ютерної 
обробки бухгалтерської інформації є отримання даних не лише про стан справ у 
бухгалтерії, але й відомостей про ефективність роботи всього підприємства. Під-
готувати штат до роботи з програмою автоматизації бухгалтерського обліку або 
набрати кваліфікований персонал – першочергове завдання. Ефективність авто-
матизації бухгалтерського обліку багато в чому залежить від рівня професіоналі-
зму працівників, особливо якщо робота буде проводитись в мережі. Швидке та 
недороге встановлення програми поставить підприємство на новий рівень. 

Досвід автоматизації підприємств дозволяє зробити висновок про ефективність 
управління бізнес-процесами та ресурсами підприємства шляхом впровадження мо-
делі, що об’єднує облік, документообіг, системи планування і бюджетування. Основ-
ний ефект досягається в економії витрат, часу обробки операцій у межах автоматиза-
ції документообігу і мінімізації помилок, організації оперативного обліку та моніто-
рингу стану підприємства (групи підприємств) в цілому, за підрозділами, бізнес-
процесами і довільними параметрами, що задаються керівниками. 

Сама по собі автоматизація взагалі не має цілей. Цілі можуть мати лише конк-
ретні ділянки бізнесу, якими займається підприємство. А автоматизація обліку, ана-
лізу та аудиту в цих ділянках покликана поліпшити деякі показники, якими можна 
управляти і, тим самим, вплинути на поліпшення фінансового стану. Таким чином, 
ефект від впровадження автоматизованої системи складається з прямого ефекту від 
впровадження системи, пов’язаний з економією коштів і робочого час працівників, і 
непрямий ефект, пов’язаний з поліпшенням управлінських процесів, як контроль 
виконавської дисципліни, можливість накопичення знань і т.д. 
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формаційних технологій у бухгалтерський облік [Текст] / В.О. Осмятченко. // 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАНЕ  

 
Важными факторами в конкурентной борьбе являются снижение себе-

стоимости продукции и управление затратами. Отражение в управленческом 
учете производственной себестоимости позволяет организации выработать эф-
фективные меры по снижению издержек производства, уменьшению себестои-
мости продукции и в результате – повысить рентабельности бизнеса. 

Себестоимость продукта- это затраты на производство и реализацию, 
выраженные в денежной форме. 

 В комплексных производствах из одного вида сырья и в едином 
технологическом процессе получают несколько разновидностей продуктов и 
общие затраты на производство не могут быть распределены между ними.
 Cистемы бухгалтерского учета дают возможность реализовать функции не 
только финансового, но и управленческого учета дают возможность реализо-
вать функции не только финансового, но и управленческого учета. 

В течение отчетного периода отгрузка готовой продукции (так же как и то-
варов) оформляется документом «Реализация товаров». Поскольку фактическая 
себестоимость готовой продукции может быть сформирована только после 
окончательного проведения всех расчетов текущего месяца, то в документе 
предусмотрена возможность не формировать проводки по списанию готовой 
продукции по себестоимости. 

С помощью документа «Выпуск продукции» себестоимость продукции 
рассчитывается пропорционально выбранной плановой себестоимости от об-
щей суммы производственных затрат [1,25с.]. 

Таблица 1 
 

№ Наименование 
готовой про-
дукции 

Количество Ед. изме-
рения 

Плановая 
себестои-
мость (тенге) 

Фактическая 
себестои-
мость (тен-
ге) 

Сумма (тен-
ге) 

1 Продукция 
«Х» 

50 шт. 1000 1344,31 67215,42 

2 Продукция 
«У» 

50 шт. 1200 1120,26 56012,86 

      123228,28 
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3 
Коефіцієнт обер-
тання активів 

К7= Чистий дохід від реаліза-
ції/Сер.∑Активів  

1,59 1,07 -0,53 

4 
Коефіцієнт обер-
тання дебіторської 
заборгованості 

К8= Чистий дохід від реаліза-
ції / Сер. 
∑Дебіторс.заборгованість  

6,37 4,14 -2,22 

5 

Коефіцієнт обер-
тання товарно-
матеріальних за-
пасів 

К9= Собівартість реа-
ліз.прод./ Сер. ∑Запаси 5,98 3,55 -2,43 

6 
Коефіцієнт обер-
тання кредиторсь-
кої заборгованості 

К10= Собівартість реа-
ліз.прод./ Сер. 
∑Кредит.заборгованість 

13,76 13,62 -0,14 

7 
Коефіцієнт зага-
льної ліквідності 

К11= Оборотні активи (ІІ роз-
діл активу балансу)/Поточні 
зобов. (IV розділ пасиву ба-
лансу) 

8,95 9,36 0,41 

8 
Коефіцієнт швид-
кої ліквідності 

К12= (Îáîðîòí³ àêòèâè – 
Çàïàñè)/Ïîòî÷í³ çîáîâ’ÿçàííÿ 

5,79 4,88 -0,91 

9 
Коефіцієнт абсо-
лютної ліквідності 

К13= Ãðîøîâ³ àêòèâè 
(ðÿä.220+230+240 Ô.1)/Ïîòî÷í³ 
çîáîâ’ÿçàííÿ 

0,57 0,53 -0,04 

10 
Коефіцієнт рента-
бельності оборот-
них активів 

К14= Чистий прибуток 
(ряд.220 Ф.2)/ Сер. 
∑Оборотних активів  

0,02 0,03 0,01 

11 
Коефіцієнт рента-
бельності активів 

К15= Чистий прибуток (ряд. 
220 Ф.2)/ Сер. ∑Активів 

0,01 0,02 0,01 

12 
Коефіцієнт рента-
бельності власно-
го капіталу 

К16= Чистий прибуток (ряд. 
220 Ф.2)/ ВК + Доходи май-
бутніх періодів (ряд. 380+630 
Ф.1) 

0,010 0,02 0,01 

 
Коефіцієнт зростання продажі показує, що у порівняні з 2012року із 2011 

продаж готової продукції впала оскільки коефіцієнт знизився до 0,44. 
Коефіцієнт оборотності активів показує, скільки разів за звітний період 

відбувається повний цикл виробництва й обігу, який приносить відповідний 
ефект у вигляді прибутку [3]. В 2011 р. такий показник мав значення 1,59 разів, 
в 2011 р. – 1,07 разів, тобто коефіцієнт оборотності активів за аналізовані 
періоди зменшився. Такі зміни вказують на підвищення ефективності викори-
стання майна підприємства, яке відбулось за рахунок зростання тривалості 
обігу оборотного капіталу.  

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості впав у 2012 р. 
порівняно з 2011 р. Його значення досягло 4,14 рази, тобто цей показник впав 
на 2,22 пункти. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, що 
у 0,65 разів зменшилася оборотність за рік коштів вкладених в розрахунки.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
ЗА ДАНИМИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ГОЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» 
 
Проблема даного дослідження є досить важливою, оскільки саме достовір-

на оцінка фінансового стану підприємства дуже важлива для формування пра-
вильних висновків та прийняття адекватних рішень. Головною метою є уточ-
нення нормативів та ключових коефіцієнтів фінансового аналізу [1]. 

Проблемам фінансового аналізу підприємства присвячено багато наукових 
праць,це роботи: Шеремета А.Д., Балабанова І.Т., Савчука В.П., Ліоненко Л.О. 

Насамперед, для відображення фінансового аналізу слід провести горизон-
тальний і вертикальний аналіз основних форм агрегованої фінансової звітності. 

Вертикальний аналіз дає можливість[2]: 
виділити окремі види активних операцій і дати оцінку їх значущості в 

структурі балансу; 
визначити сутність зміни масштабів конкурентних видів операцій; 
простежити зміну руху залишків за окремими балансовими рахунками; 
визначити відхилення балансу, що впливають на стійкість. Дохідність, 

продуктивність, ліквідність. 
На основі горизонтальної оцінки активних операцій банку аналізуються 

зміни в динаміці через порівняння даних за різні періоди[2]. 
Сформулювати основні сильні і слабкі сторони діяльності підприємства 

можна на основі фінансових коефіцієнтів, які були відібрані із усіх коефіцієн-
тів, і визначені основні (табл..1.). 

 
Таблиця 1. 

Фінансові показники ПАТ «ГТРЗ» за 2011-2012 роки 
 

№ Показник Формула 
Значення 
показника 
в 2011р. 

Значення 
показника 
в 2012 р. 

Абсолю-
тне від-
хилення, 
+/- 
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Коефіцієнт зрос-
тання продажів 

К1 = (ВРзп-ВРпп)/ ВРпп 0,09 -0,35 -0,44 

2 
Коефіцієнт чисто-
го прибутку 

К2= Чистий прибуток(ряд 220 
Ф.2) /Чистий дохід(ряд 035 
Ф.2) 

0,01 0,02 0,01 
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В данном примере сумма производственных затрат 123228,28 тенге. 
Для отражения в учете проданной в течение месяца готовой продукции 

проводится документ «Списание товара», которой формирует проводки по спи-
санию готовой продукции по фактической себестоимости (табл.2).  

 
Таблица 2 

 
Д-т К-т Содержание  Количество 

(шт.)  
Сумма (тенге) 

7010 1320 Продукция»У» 
Склад готовой 
продукции 

40 53772,34 

7010 1320 Продукция»Х» 
Склад готовой 
продукции 

40 44810,29 

 
При реализации готовой продукции списание ее производится по методу 

средневзвешенной стоимости. 
Сегодня многие автоматизированные системы бухгалтерского учета дают 

возможность реализовать функции не только финансового, но и управленческо-
го учета.  

Систему «1С:Предприятие» использует для автоматизации учета не только 
небольшие организации, но и крупные фирмы. 

Пример: известная фирма в Казахстане «Вита» пользуется собственной 
конфигурацией, разработанной на основе платформы «1С: Предприятие», кото-
рая позволяет вести финансовый и производственный учет на фирме. 

Конфигурация «Бухгалтерский учет АО «Вита» позволяет организовать 
производственный учет в крупной компании, выпускающей товары большого 
ассортимента или выполняющей большой перечень производственных работ. В 
данной конфигурации автоматизирован расчет себестоимости продукции и ус-
луг, выпускаемых основными и вспомогательным производством. 

Новая версия программного продукта «1С: Предприятие 8.0» позволяет 
решать задачи не только бухгалтерского учета; в ней совмещены задачи опера-
тивного учета и планирования, она может быть использована для проведения 
маркетинга, бюджетирования. Программа «1С: Предприятие 8.0. Бухгалтерия 
для Казахстана» позволяет вести учет производственных накладных расходов, 
применяя различные базы для их распределения. В качестве базы распределе-
ния могут выступать: 

 объем выпущенной в текущем месяце продукции или оказанных услуг; 
 плановая себестоимость выпущенной продукции; 
 затраты на оплату труда; 
 материальные затраты; 
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Устанавливать способ распределения накладных расходов можно с точно-
стью до подразделения и статьи расходов или подразделения, номенклатурной 
группы и статьи затрат. Такое распределение имеет смысл в тех случаях, когда для 
разных видов расходов необходимо применять разные способы распределения. 

Если для всех производственных расходов необходимо установить один 
общей способ распределения, то при установке способа распределения не надо 
указывать счет отнесения затрат, подразделение и остальную аналитику. 

Способ распределения накладных расходов может быть различным для раз-
ных периодов. Новая версия системы «1С: Предприятие 8.0. Бухгалтерия для Ка-
захстана» имеет гибкие средства настройки для учета накладных расходов и по-
зволяет более точно рассчитать себестоимость единицы продукции [3,28с.]. 

Рассмотренные программные продукты имеют ограниченные возможности 
для ведения производственного учета. Существуют специализированные сис-
темы, дающие возможность оперативно управлять себестоимостью продукции, 
например, конфигурация «Управление – ПРОИЗВОДСтвенным предприятием» 
системы программ «1С: Предприятие 8.0». 

Средствами конфигурации можно не только осуществлять нормирование 
состава продукции полуфабрикатов и составлять маршруты прохождения изде-
лий по производственным подразделениям и складам, но и для каждого вида 
продукции можно задавать несколько спецификаций. Они могут представлять 
собой не только разные варианты изготовления продукции, но и быть версиями 
одной и той же рецептуры, позволяющими отслеживать изменения в рамках 
одной спецификации. Имеется также возможность учета перечня аналогов для 
материалов. При этом можно указать условия, при которых будет выполняться 
замена. Например, указать явно спецификацию, продукцию, при производстве 
которой комплектующие могут быть заменены аналогами. Если для одной ком-
плектующей указано несколько вариантов аналогов, то для выбора последних 
можно задать приоритеты. Подбор аналогов выполняется вручную или в авто-
матическом режиме [4,54с.]. 

Для управления спецификациями в конфигурации имеются развитые сред-
ства их просмотра и редактирования. В частности, реализован так называемый 
«Конструктор спецификаций», обеспечивающий быстрое и наглядное форми-
рование новых спецификаций или их версий. Существуют разные возможности 
отображения спецификаций. 

На основе спецификаций возможен расчет плановой себестоимости про-
дукции. При этом пользователь может задать различные стратегии расчета для 
каждой составляющей себестоимости (материальные затраты, оплата труда, 
амортизация, прочие общепроизводственные и общехозяйственные затраты). 

Для анализа хода исполнения производственной программы в конфигура-
ции могут быть использованы встроенные отчеты, представляющие данные по 
выпуску продукции, производственным затратам, браку в производстве, затра-
там на выпуск. Необходимую информацию можно получать в любых разрезах с 
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нової послуги чи продукту на ринок; зміна іміджу, що склався; відповідь на 
негативні публікації; підвищення впізнанності торгівельної марки.  

За допомогою технологій прихованого маркетингу можна сформувати 
інтерес покупців до особливостей продукту, його переваг та налагодити процес 
комунікації між людьми, які вже скористалися продуктом. 

Розповсюдженим прийомом прихованого маркетингу є використання най-
маних акторів. Наприклад, компанія може заплатити акторові або людині, що 
має авторитет у певній соціальній групі, за публічне використання якого-небудь 
продукту. Також актор може розповідати про цей продукт, навіть роздавати йо-
го, якщо такий хід буде економічно вигідним. Таким чином, споживачі навіть 
не помічають, що стають об'єктом дії реклами. Повідомлення в прихованому 
маркетингу не сприймається як реклама, а є думкою або описом життєвого 
досвіду. При прихованому маркетингу відкрито нічого не нав'язується 
покупцеві, і тому не викликає у нього опору й відторгнення, отже, дозволяє 
впливати м'якше та ефективніше [2].  

Мета прихованого маркетингу – це створення чуток як найпотужнішого 
інструменту маркетингу, що здатний досягати навіть ізольованих від основної 
маси людей, до того ж чуткам вірять більше, ніж офіційним повідомленням або 
рекламі. Проте чутки – це такі повідомлення, чию появу і поведінку дуже 
складно передбачити, а також створювати їх самостійно. У випадках, коли це 
вдається, прихований маркетинг виявляється надзвичайно ефективним, адже 
споживач не лише сам купує продукт, але і розповідає про нього друзям та 
знайомим, ініціюючи початок вірусної маркетингової кампанії, яка виглядає аб-
солютно природною.  

За кордоном прихований маркетинг використовується досить давно. Прихо-
ване просування сьогодні виявилося одним з найпопулярніших маркетингових 
методів. Його хочуть використовувати як підприємства малого бізнесу, так і 
крупні міжнародні бренди: Tuborg, Samsung, Sony, Nestle, Ferrero, Microsoft, 
Pepsico.  

Таким чином, будь-який споживач бажає отримати максимум інформації про 
продукт або послугу, і у нього завжди виникають питання, на які він хотів би от-
римати відповіді. Замість того, щоб пропонувати споживачеві рекламний слоган, 
прихований маркетинг відповідає на питання потенційного покупця. Головна 
особливість прихованого маркетингу – інформації, яку споживач отримує з вуст 
іншого споживача, довіряють значно більше, ніж прямій рекламі.  

 
Література: 
1. Маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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2. На тайной службе бренда: шпионские игры в сети Интернет [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://blog.orz.com.ua/?p=555.  
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Similarity, andtheConsumer Decision-Making Process / R. Grewal, T.W. Cline, and 
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СУТНІСТЬ ПРИХОВАНОГО МАРКЕТИНГУ, 
 ЙОГО РОЛЬ У ПРОСУВАННІ ТОВАРІВ 

 
Сьогодні ринок товарів та послуг переповнений пропозиціями виробників, 

які усіма зусиллями намагаються досягти лідерства або хоча б збільшити влас-
ну частку на ринку. Просування товару на ринок складна та трудомістка робо-
та. Для цього вже недостатньо використовувати класичні методи. Виграє той, 
хто зможе переконати покупців у перевагах свого товару над товарами 
конкурентів. До того ж чим більше засобів PR та реклами використовується для 
впливу на покупців, тим не сприйнятливішими вони стають. Одним незвичним 
для України, проте широко використовуваним у світі, є прихований маркетинг.  

Метою роботи є розкриття суті прихованого маркетингу, опис його основ-
них прийомів та технологій.  

Актуальність статті можна показати за допомогою прикладів використання 
на сучасному ринку прихованого маркетингу всесвітньо відомими виробниками.  

Прихований маркетинг може застосовуватися як окремий метод просуван-
ня, а також у комплексі з іншими інструментами реклами, PR, маркетингу 
взагалі. Мета прихованого маркетингу полягає не в прямій рекламі продукту 
або послуги, а в нерекламному просуванні, коли інформація про новий продукт 
або послугу доноситься до споживача в ненав'язливій формі так, що споживачі 
не підозрюють про те, що стали об'єктом рекламної дії.  

Найчастіше прихований маркетинг – це розповсюдження чуток. Він також 
відомий як buzz marketing – маркетинг чуток, або word-of-mouth – «сарафанове 
радіо». У цьому випадку рекламне повідомлення поширюється через обмін 
думками про продукт між споживачами [1]. 

До переваг прихованого маркетингу можна віднести: довіра цільової 
аудиторії до просувного товару або послуги; взаємодія з цільовою аудиторією і 
можливість впливу на їх думку; тривалість ефективності від проведеної 
кампанії; невисока вартість просування товару або послуги.  

Серед недоліків прихованого маркетингу можна виділити такі: 
неможливість створення масового попиту на товар або послугу без використан-
ня інших інструментів маркетингу; складність прогнозування ефективності; 
помилки при використанні можуть нашкодити компанії; визначення результатів 
можливо лише через тривалий проміжок часу.  

Прихований маркетинг – це інструмент для нерекламного просування. В 
основі комунікацій, які будуються за допомогою технології прихованого марке-
тингу, лежить непряма дія. 

Прихований маркетинг, або, як його називають, партизанський, «марке-
тинг під прикриттям», чи «ловля на приманку» – інструмент вирішення таких 
завдань, що стоять перед агентствами і маркетинговими службами як виведення 
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требуемой пользователю детализацией, определяемой в соответствии со специ-
фикой решаемых задач. В частности, с помощью указанных отчетов можно 
сводить данные по фактической себестоимости выпуска на текущий момент и 
оперативно выявлять отклонения плановой себестоимости от фактической. Бла-
годаря этому открывается возможность динамического контроллинга себе-
стоимости[5,117с.]. 

Предпосылкой к осуществлению динамического контроля себестоимости 
является то, что средствами конфигурации «Управление производственным 
предприятием» может быть осуществлен мониторинг прямых затрат на все ви-
ды выпускаемой продукции. Он основывается на использовании нормативов 
затрат ресурсов на единицу продукции (заданных в соответствующих специфи-
кациях) и может быть увязан с изменениями их цен. Кроме того, данные по 
расходам могут быть увязаны со статьями бюджета, в результате чего может 
проводиться оперативный контроль его исполнения.  
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ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Для успішного функціонування підприємства, підвищення рівня рентабе-
льності, збереження та збагачення його активів необхідний налагоджений ме-
ханізм управління, найважливішим елементом якого є повсякденний внутрі-
шній контроль. 

Внутрішній контроль складає певну організовану систему дій, яка цілісно 
пов'язана із управлінням, за допомогою функцій контролю завчасно попере-
джає, першою сигналізує про загрози та механізмом самооборони й ефектив-
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ним інструментом удосконалення всієї фінансово-господарської діяльності під-
приємства. 

Для правильного розуміння змісту внутрішнього контролю, його функцій 
використання і використання в системі управління суб’єктами господарської 
діяльності важливе значения має науково-обгрунтована класифікація контролю. 
Сьогодні питання класифкації контролю вимагає уточнения та приведения її у 
відповідність до потреб сучасного підприємства. У своїх працях функції кон-
тролю досліджували такі науковці, як: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Л. В. 
Дкань, В. Ф. Журко, М. Клімас, Я. Марецью, М. В. Мельник, Л. К. Сук, Б. Ф. 
Усач та інші[1, с. 25]. 

Мета роботи полягає у вивченні класифікаційних ознак функцій контролю 
різними авторами та розкритті, як головної складової ефективного управління 
підприємством. 

В Українському тлумачному словнику функціями визначається як явище 
та є формою його виявлення та змінюється відповідно до його змін. 

 Функції контролю – це виявлення фактичного стану справ, зіставлення 
вивченої діяльності, проведення заходів для усунення виявлених порушень. 

 Дослідженню функцій контролю присвячено чимало праць вітчизняних та 
зарубіжних учених. Деякі автори поділяють функції контролю на загальні, або 
головні і специфічні. Загальні та спеціальні функції контролю взаємопов’язані: 
загальні не можуть здійснюватися самі по собі, без взаємозв’язку з яким-небуть 
об’єктом управління , а будь-яка специфічна функція контролю будь-якого 
об’єкта може бути здійснена тільки за допомогою загальних функцій. 

 Заслуговує уваги думка Хмельницького В. А. [2, с.123-130] зазначає, що 
контроль на всіх без винятку підприємствах має виконувати 6 функцій: спосте-
реження; виявлення порушень і відхилень; попередження небажаних наслідків 
відхилень; профілактика порушень і відхилень; контроль виконання; спонука-
льну функцію. 

 Класифікація функцій контролю: 
1. Інформаційна – забезпечення власника, керівництва підприємства до-

стовірною інформацією для прийняття управлінських рішень. 
2. Профілактична – інструмент суб’єктів контролю для запобігання вчи-

нення неправомірних дій шляхом впливу на поведінку людей. 
3. Інструктивна – рекомендація як ліквідувати відхилення та підказка з пи-

тань контролю. 
4. Охоронна – повернення запланованого стану об’єкта. 
Слід зазначити, що важливим етапом контролю є встановлення величини і 

пропорцій позитивних і негативних і негативних відхилень для ухвалення най-
більш ефективних управлінських рішень. Але, нажаль, практиці контролю ві-
доме таке поняття, як дисфункція контролю. Так називають функцію, що на 
практиці не застосовується, тобто практично не відбувається, функція вважа-
ється втраченою.  
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За правовою ознакою можна виділити структурні елементи технологічного 
капіталу у вигляді об'єктів промислової власності та об'єктів авторського права 
та суміжних з ним прав.  

За об’єктом управління поділяється на структурні елементи людського 
капіталу (знання, навички, кваліфікація працівників підприємства та ін.); еле-
менти структурного капіталу (організаційна структура, культура організації, 
комунікативні технології, інфраструктура передачі знань та ін.); структурні 
елементи технологічного капіталу (нематеріальні активи, об’єкти прав 
інтелектуальної власності, дослідження та розробки, раціоналізаторські 
пропозиції, система підготовки та перепідготовки кадрів, наукові та проектні 
підрозділи, інноваційні технології, інформаційні технології та ін.); структурні 
елементи ринкового капіталу (імідж фірми, бренд, рівень виконання умов 
договорів, стосунки з партнерами та ін.)[3].  

Таким чином, запропонована класифікація інтелектуального капіталу 
підприємства, яка доповнена ознаками щодо структурних елементів складових 
інтелектуального капіталу підприємства, має практичну цінність безпосередньо 
для суб’єктів господарювання та створює наукову базу для розробки методич-
них положень із таких актуальних проблем, як формування системи управління 
інтелектуальним капіталом на підприємства і розробки методів його оцінки.  
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ництво інновацій, винаходів, інтелектуальних продуктів, тобто структурних 
елементів інтелектуального капіталу.  

Серед науковців, які присвятили свої праці інтелектуальному капіталу, 
можна відмітити одиниці з них, які визначали класифікацію інтелектуального 
капіталу, а саме: О.Бутнік-Сіверський , О.В. Кендюхов, Г.В. Ступнікер.  

Опрацювання літературних джерел показало, що на сьогодні недостатньо уза-
гальнено класифікаційні ознаки інтелектуального капіталу, що пов’язано, на нашу 
думку, із відсутністю єдиного підходу до визначення самої категорії 
«інтелектуальний капітал» та із різними підходами до формування його складових.  

За формою власності ІКП може бути власним та позиковим. Власний 
інтелектуальний капітал підприємства відображений у першому розділі активу 
балансу підприємства у формі нематеріальних активів. Позиковий ІКП – це 
кошти, які залучаються для фінансування окремих елементів складових ІКП, 
наприклад, для досліджень та розробок, інноваційних або інформаційних 
технологій, створення підрозділів ІКП. 

За терміном використання ІКП можна поділити на три типи: що 
використовується у довгостроковому, середньостроковому, короткостроковому 
періоді. Інтелектуальний капітал, що використовується у довгостроковому періоді, 
характеризується тривалим терміном використання (більше 3-х років). Прикладом 
може бути система підготовки та перепідготовки кадрів, сітьові системи зв’язку, 
об’єкти промислової власності, стійкий імідж, тривалі партнерські відносини тощо. 
Інтелектуальний капітал, що використовується у середньостроковому періоді, від 1 
до 3-х років. Наприклад, методики управління, організаційна структура управління 
підприємством, інфраструктура передачі знань.  

Інтелектуальний капітал, що використовується у короткостроковому 
періоді з терміном використання до одного року. Наприклад, бази даних, 
раціоналізаторські пропозиції тощо. Формування інтелектуального капіталу. 
Підприємство може самостійно сформувати ІКП завдяки створенню ефективної 
системи управління ним, або використовувати посередників (консалтингових 
фірм) які надають послуги в цій галузі або придбати окремі інтелектуальні ре-
сурси та інтелектуальні продукти у інших підприємств. Також може бути 
комбінований, у разі, якщо окремі інтелектуальні ресурси або продукти немож-
ливо створити самостійно, або потребують значних капіталовкладень[2].  

За функціональним змістом інтелектуальний капітал буде визначатись че-
рез його складові: людський, структурний, технологічний та ринковий капітали.  

За ознаками цілого ІКП може бути невіддільний від підприємства, це 
наявність навченого персоналу, наявність замовників на продукцію, всі елемен-
ти структурного капіталу. До невіддільних від індивідуума можна віднести всі 
структурні елементи людського капіталу. А до елементів ІКП, які можуть бути 
відокремлені від підприємства та від індивідуума, можна віднести результати 
досліджень, розробок, ліцензії, патенти, торговельні марки, інтелектуальні про-
дукти, нематеріальні активи тощо.  
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Основними цілями контролю як функції управління на підприємстві є за-
безпечення: 

- планового здійснення виробничого процесу; 
- стандартів якості продукції, що випускається; 
- ефективність діяльності підприємства; 
- фінансової конкурентоспроможності підприємства; 
- гарантії належного виконання управлінського рішення[3, с. 24]. 
 Контроль має своє самостійне місце в системі форм господарювання, то-

му його необхідно розглядати як специфічну форму, яка має своє соціальне 
призначення та відповідні функції. 

 Отже, сучасні умови господарювання вітчизняних підприємств потребу-
ють зміни застарілих підходів до всіх функцій управління. З проведеного дослі-
дження можна дійти висновку, що контроль виконує інформаційну, профілакти-
чну, інструктивну та охоронну функції, які забезпечують підприємство інформа-
цією про його фактичний стан, ефективність управлінських рішень, виявлені від-
хилення від установлених критеріїв та сформувати шляхи усунення негативних 
ситуацій і попередження недоліків у фінансово-господарській діяльності.  

Контроль передбачає спостереження за процесом управління, оцінювання 
результатів, співвіднесення їх з визначеною ціллю. Завдяки контролю керівник 
має змогу вчасно виявити недоліки і проблеми у роботі підлеглих, передбачати 
і здійснювати заходи щодо їх усунення. Знаючи особистісні якості та властиво-
сті працівників, можна передбачити ступінь і особливості їх помилок, а все мо-
жна зробили лише завдяки здійсненню постійного контролю за виконанням тих 
чи інших видів діяльності. Отже функція контролю є однією із найголовніших 
функцій, це дає змогу здійснювати ефективніше управління на підприємстві. 
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ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНІ ВИТРАТИ У ФОРМУВАННІ 

ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 
 
Виробничі запаси заслуговують на особливу увагу з тієї причини, що, по-

перше, вони складають значну частину активів, а по-друге, оцінка запасів 
впливає як на валюту балансу, так і на собівартість виготовленої продукції і, як 
наслідок, на визначення фінансового результату діяльності. 

П(С)БО 9 «Запаси» передбачено застосування двох варіантів відображення 
ТЗВ у бухгалтерському обліку: 

1) пряме включення ТЗВ до первісної вартості конкретної одиниці запасів 
безпосередньо у момент їх виникнення, при цьому витрати розподіляються між 
видами придбаних запасів з подальшою калькуляцією кожної номенклатурної 
одиниці; 

2) узагальнення ТЗВ на окремому субрахунку з подальшим розподілом за 
середнім відсотком між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця та су-
мою запасів, що вибули.  

Проте на практиці часто виникає ситуація, коли склад ТЗВ у податковому 
та бухгалтерському обліку не збігається. Якщо підприємство платник податку 
на прибуток, здійснило придбання у фізичних осіб-підприємців, які є платни-
ками єдиного податку та щодо яких існує заборона на віднесення будь-яких по-
слуг (у тому числі з доставки запасів) до податкових витрат (пп. 139.1.12 ПКУ), 
то такі витрати знаходять відображення лише у бухгалтерському обліку, але не 
визнаються і не включаються до витрати, що формують собівартість 
реалізованих запасів для потреб податкового обліку. На те, що послуги з пере-
везення, надані фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного 
податку, не належать до складу податкових витрат, звернула увагу ДПАУ в 
листі від 13.05.11 р. № 13401/7/15-0217. Транспортно-заготівельні витрати мо-
жуть бути визнані витратами, що формують собівартість реалізованих запасів 
згідно положень ПКУ, за умови, що їх підтверджено первинними документами, 
що випливає з п. 138.2 ПКУ [3]. 

Проте слід наголосити, що до конкретної групи виробничих запасів може 
бути застосовано тільки один метод обліку ТЗВ, інакше пропорції розподілу не 
буде дотримано. 

При прямому включенні до первісної вартості конкретної одиниці запасів, 
ТЗВ у періоді придбання запасів відразу при оприбуткуванні включаються до їх 
первісної вартості та відображаються на відповідних субрахунках обліку 
запасів. У п. 5.5 Методичних рекомендацій №2 зазначається, що цей варіант 
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ефектом, або ефектом взаємодії, якого поза системою досягнути неможливо. 
Синергізм виникає, коли частини системи функціонують як взаємопов’язані.  

Логістична система промислового підприємства складається з 5 
компонентів: місцезнаходження і розпланування, комунікації, транспорт, запа-
си, склади і упакування. Логістична система націлена на таку оптимізацію 
транспортних витрат, яка приводить до мінімізації загальних витрат. Непрогно-
зований час транспортного обслуговування може спричинити виснаження 
матеріального потоку або його перевантаження. 

Концепція логістики передбачає, що в ідеалі здійснення виробничого про-
цесу не потребує утримання запасів. Альтернативою накопиченню товарно-
матеріальних цінностей є отримання необхідних матеріалів у необхідній 
кількості в потрібний час у потрібному місці з мінімальними затратами, 
пов’язаними з переміщенням, при потрібній якості сервісу.  

П’ятий компонент логістичної системи – склади, які є вічним супутником 
запасів. Вони завжди знаходяться в логістичній системі, коли в ній створюють-
ся запаси. Як і запаси, склади неминуче збільшують витрати на зберігання.  

Розміщення і розпланування, комунікація, транспорт, запаси – це чотири 
центральні структуроутворюючі компоненти логістичної системи. Заключна 
ланка проектування логістичної системи – склади і упакування[3, с.42-50].  

 
Література: 
1. Окландер М.А. Логістика: підручник. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. –346с.  
2. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб. / 

Є.В.Крикавський, Н.І.Чухрай, Н.В. Чорнописька. – К.: Кондор, 2006. – 340 с.  
3. Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та 

проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, 
проф. П. Р. Лековця, проф. Л. І. Михайлової. – К.: Центр учбової літератури, 
2010. – 336 с.  
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ПІДПРИЄМСТВА 
 
З подальшим розвитком ринкових відносин, інтелектуальний капітал 

підприємства представляє собою суттєву конкурентну перевагу. Одночасно, 
ринок стимулює розвиток інтелектуальної діяльності, впровадження у вироб-
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підприємствами приділено увагу в працях багатьох вітчизнянихдослідників таких, 
якМ.А.Окландер, С.В.Крикавський, Н.І.Чухрай, А.Г.Кальченко, В.Е.Ніколайчук, та 
зарубіжних дослідників таких, як А.Харісон, Д.Уотерс, та ін.  

Метою логістики є сервіс – поставка товарів «точно в час», тобто 
«…ensuringtheavailabilityoftherightproduct, intherightquantityandtherightcondition, 
attherightplace, attherighttime, fortherightcustomer, attherightcost», що в перекладі 
«…забезпечення необхідними товарами в необхідній кількості в потрібний час у 
потрібне місце з мінімальними витратами, що зумовлені переміщенням та зберіганням 
матеріалів і товарів, при потрібній якості обслуговування споживачів» [3, с.24].  

Для того, щоб досягти мети логістики необхідна інтеграція компонентів 
логістичної системи підприємства, яка повинна здійснюватись у трьох напрям-
ках: 1) функціональних ланках логістики її компоненти повинні бути 
інтегровані на основі загальних витрат; 2) фізичний розподіл, підтримка вироб-
ництва, постачання в одному логістичному зусиллі повинні бути скоординовані 
в єдиний матеріальний потік, так званий конвеєр продуктопостачання; 3) 
логістична політика повинна бути взаємозв’язана з усіма іншими частинами 
економічної політики підприємства, а самемаркетинговою, виробничою, 
фінансовою, управлінською, інвестиційною [1, с.50].  

При формуванні логістичних систем необхідно враховувати принципи: 
принцип послідовного просування етапами створення системи, тобто система 
спочатку повинна досліджуватись на макрорівні – взаємовідносини із 
зовнішнім середовищем, а потім на мікрорівні – всередині власної структури; 
принцип поєднання інформаційних, ресурсних та інших характеристик систем, 
що проектуються; принцип відсутності конфліктів між цілями окремих 
підсистем і цілями всієї системи [2, с.23-24].  

При побудові логістичної системи промислового підприємства необхідно 
керуватися наступними принципами: узгодженістю дій; націленням на 
інтегральну ефективність; функціональністю взаємодії; досягненням 
синергійного ефекту. Принцип узгодженість дій передбачає досягнення мети в 
рамках логістичної системи за рахунок координації дій компонентів. Націлення 
на інтегральну ефективність, тобто кожний компонент логістичної системи має 
певну межу досягнення потенційної ефективності. Проте результат діяльності 
повинен оцінюватись не за реально досягнутою індивідуальною ефективністю, 
а за внеском у підвищення інтегральної ефективності системи в цілому. В рам-
ках даного принципу увагу слід приділити координації складових частин 
логістичної системи. За принципом функціональність взаємодії кожний компо-
нент повинен виконувати певну, тільки йому властиву, специфічну функцію. 
Це дає можливість стимулювати чи створювати перепони координації між ни-
ми. Стимулювання має місце, коли функція виконується ідеально, створення 
перепон – в протилежному випадку. Принцип досягнення синергійного ефекту 
забезпечується завдяки компонентам, які об’єднані в логістичну систему і 
діють на комбінованій основі. Збільшення результату називають синергійним 
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доцільно застосовувати в разі, якщо можна достовірно визначити суми витрат, 
які безпосередньо відносяться до придбаних запасів. При перевезенні запасів 
одного найменування це зробити просто, а при доставці запасів декількох най-
менувань, виникає необхідність розподілу ТЗВ між одиницями запасів. 

Метод «узагальнення ТЗВ на окремому субрахунку з подальшим розподілом 
за середнім відсотком» передбачає, що ТЗВ обліковуються на окремому субра-
хунку та списуються лише в момент вибуття запасів виходячи із середнього 
відсотка ТЗВ. Отже, фактично ТЗВ включаються не до первісної вартості кожної 
конкретної одиниці запасів, а до фактичної собівартості їх вибуття [1, с.26]. При 
цьому у Податковій декларації по податку з прибутку ТЗВ взагалі не 
відображається до моменту реалізації товарів. Вони включаються до витрат лише 
в періоді продажу у складі собівартості реалізованих товарів, продукції.  

Оскільки періоди понесення ТЗВ та включення їх до витрат можуть не збі-
гатися, до моменту відображення в декларації ТЗВ, то приходимо до висновку, 
що їх більш доцільно обліковувати на окремому рахунку та в окремих регіст-
рах. З цією метою пропонуємо використовувати резервний в класі 2 «Запаси» 
рахунок 29 «Транспортно-заготівельні витрати». Облік транспортно-
заготівельних витрат має вестись за видами витрат, перебачених Методичними 
рекомендаціями №373 (рис.1). 

 
      Дт                       29 «Транспортно-заготівельні витрати»                    Кт 
 
                Паливо                                                                       Дт   20 «Виробничі   Кт 
                Знос (амортизація)                                                              запаси» 
                транспортних засобів       При доставці влас- 
                Розрахунки за виплата-    ним транспортом 
                ми працівникам 
               Розрахунки за                                                             Дт 23 «Виробництво Кт 
                страхуванням 

        Кт                
                МШП 
               Розрахунки з підзвіт-                                               Дт  90 «Собівартість  Кт 
                ними особами                                                                  реалізованої 
                                                                                                        продукції 
               Розрахунки з                   При доставці транс- 
               постачальниками                портом постачальника                  
                                                                                          Дт 79 «Фінансовий  Кт         
               Розрахунки з іншими      При доставці транс-               результат» 
               кредиторами                 портом сторонніх 
                                                            організацій 
 

 
Рис. 1. Модель облікового відображення транспортно-заготівельних витрат 

у первісній вартості виробничих запасів  
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Згідно Методичних рекомендацій №373 [2] та П(С)БО 9 «Запаси» [4] при 
транспортуванні виробничих запасів транспортом постачальника або інших 
сторонніх організацій, до основних статей ТЗВ належать: оплата тарифу за пе-
ревезення та навантаження-розвантаження вантажів; провізна плата з усіма до-
датковими зборами крім штрафних санкцій; витрати на доставку та розванта-
ження запасів на складах підприємства; витрати на утримання спеціальних 
заготівельних пунктів у місцях заготівлі запасів; кошти, витрачені у 
відрядженні на безпосередню заготівлю та доставку (супровід) запасів на скла-
ди підприємства із місць заготівлі. 

При доставці запасів власним транспортом виникають витрати на переве-
зення власним транспортом, такі як: вартість ПММ, витрачених власним авто-
транспортом на доставку запасів; зарплату водіїв, експедиторів, заготівників; 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВС) 
із такої зарплати; амортизація транспорту, задіяного в перевезенні запасів та 
інші власні транспортні витрати, понесені при доставці запасів на 
підприємство, включаються до складу ТЗВ.  

Слід наголосити, що як у П(С)БО 9 «Запаси», так і в міжнародному анало-
гу МСФЗ 2 «Запаси» порядок відображення ТЗВ не ставиться у залежність від 
того, чиїм транспортом перевозяться запаси. Відсутнє розмежування на 
«власні» та «сторонні» ТЗВ у пп. 138.6 і 146.5 ПКУ [3]. 

Таким чином, запровадження на практиці наданих практичних 
рекомендацій щодо удосконалення методики відображення транспортно-
заготівельних витрат у складі первісної вартості виробничих запасів забезпе-
чить належну організацію їх обліку, контролю та своєчасного прийняття ефек-
тивних управлінських рішень. 
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Управлінські центри відповідальності – заводоуправління, бухгалтерія, 
юридичний відділ і т.д. Витрати цих центрів безпосередньо не були пов'язані з 
конкретними видами продукції. На практиці звичайно їх розподіляють по видах 
продукції пропорційно вибраній базі (зарплата, прямі витрати). 

Збутові центри відповідальності займаються реалізацією продукції (відділ 
маркетингу, відділ збуту) – це основні центри відповідальності, їхню роботу, як 
правило, можна співвіднести з конкретними видами продукції. 

Вибір способу розподілу підприємства на центри відповідальності визначаєть-
ся специфікою конкретної ситуації, при цьому необхідно враховувати такі вимоги: 

 – в кожному центрі витрат має бути показник для вимірювання обсягу ді-
яльності і бази для розподілу витрат; 

 – в кожному центрі має бути відповідальний; 
 – ступінь реалізації має бути достатнім для аналізу, але не надмірного, 

щоб ведення обліку не було занадто трудомістким; 
 – бажано, щоб для будь-якого виду витрат підприємства існував такий 

центр, для якого дані витрати були б прямими;[1] 
Прямі витрати безпосередньо відносять на продукцію центрів відповідаль-

ності (місць витрат), а непрямі – формуються в цих центрах, а потім розподіля-
ються між окремими видами продукції. Таке розділення витрат дає можливість 
оперативно розраховувати витрати на фактичний для різних варіантів обсяг ви-
робництва, а також перераховувати планові витрати на фактичний обсяг проду-
кції під час аналізу і оцінки роботи підрозділів. 
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СПД Купріянов В.С., 2007. – 284 с. 
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Сучасний етап розвитку економіки України вимагає адаптації економічних 

відносин до нових умов господарювання. Жорстка конкуренція на ринку 
змушуєпереглядати існуючі принципи функціонування промислових підприємств. 
Дослідженню проблем розвитку логістичного підходу в управлінні промисловими 
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Центри виручки – це підрозділи, керівники яких відповідають тільки за 
виручку, але не за витрати (відповідають за витрати, але в дуже обмеженому 
обсязі), наприклад, відділ збуту відповідає не за всю собівартість реалізованої 
продукції, а лише за витрати на її реалізацію.[1] 

Центри прибутку – це підрозділи, керівники яких відповідають як за ви-
трати, так і за прибуток. Розподіл підприємства по центрах прибутку звичайно 
застосовується при дивізіональній організаційній структурі (один дивізіональ-
ний центр прибутку), але можливі і виключення.  

Центри інвестицій – підрозділи, керівники яких відповідають за капітало-
вкладення, доходи і витрати, наприклад, новий об'єкт, що будується, підрозділ 
у складі об'єднання. 

Як на підприємствах промисловості, так і на підприємствах торгівлі перші 
два етапи здійснення операційної діяльності були пов'язані виключно з форму-
ванням витрат, тоді як третій етап – переважно з формуванням доходів і част-
ково з формуванням витрат. Це зумовлює і формування конкретних типів 
центрів відповідальності підприємства в процесі здійснення операційної діяль-
ності. Розрізняють такі типи центрів відповідальності: 

 – на базі структурних підрозділів, що здійснюють заключний етап опера-
ційної діяльності, мають формуватися в основному центри доходу; 

 – на базі структурних підрозділів, такі що здійснюють перші два етапи 
операційної діяльності, де мають формуватися центри витрат; 

 – на базі структурних підрозділів, що здійснюють всі три етапи операцій-
ної діяльності, мають формуватися центри прибутку. 

На практиці застосовуються такі принципи виділення центрів відповідаль-
ності на підприємстві: 

 – за функціональною ознакою: враховуючі матеріальні, виробничі, управ-
лінські, збутові; 

 – за територіальною ознакою: відділ, цех, дільниця.[1] 
За центрами відповідальності складаються кошториси (формуються плано-

ві витрати), визначаються фактичні витрати, а для виробничих підрозділів ви-
значається собівартість одиниці продукції. 

Обслуговуючі центри відповідальності надають послуги іншим центрам 
усередині підприємства (електропідстанція, робоча їдальня і т.д.) – це допоміж-
ні центри.[2] 

Матеріальні центри відповідальності слугують для заготовляння і збері-
гання матеріалів (наприклад, матеріально-технічного постачання – склади), це 
можуть бути як основні, так і допоміжні центри. 

Виробничі центри відповідальності – підрозділ основного і допоміжного 
виробництв. Витрати підрозділів основного виробництва звичайно можна від-
нести на конкретну продукцію. Витрати допоміжних виробничих центрів 
включаються в собівартість продукції опосередковано (через основні центри 
відповідальності). 
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POUŽITÍ MATEMATIK V EKONOMICKÝCH VĚD 
*133311* 

К.е.н., доцент Пілько А.Д. 
Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Україна 

 
ЗНАЧИМІСТЬ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ  
В КОНТЕКСТІ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ 

БЕЗПЕКОЮ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 
Динаміка зміни умов, в яких відбувається розвиток процесів в різних 

підсистемах суспільства, висуває нові вимоги до постановки та методів 
вирішення задачі управління територіальними системами регіону. Однією з 
найновіших концепцій, на основі якої дослідники намагаються розробляти 
підходи до управління територіальним розвитком, є концепція усталеного роз-
витку, котра базується на використанні системи природничих та гуманітарних 
знань про глобальні та регіональні соціальні, економічні, політичні, екологічні та 
інші процеси, пов'язані з підтримкою та розвитком життя. Як слушно зауважу-
ють дослідники [1, с. 543], ідею усталеного розвитку можна реалізувати лише 
через систему певних соціальних структур, стабільність і стійкість яких можна 
виміряти науковими методами. Однією з таких структур є система безпеки 
суспільства, або соціальна безпека як складова національної безпеки. В наукових 
колах поширеною є думка про те, що соціальна безпека стає пріоритетною серед 
інших видів національної безпеки. Як аргумент наводяться тези про те, що якщо 
військова безпека забезпечує територіальну недоторканість та цілісність, свобо-
ду і незалежність держави, економічна – розвиток господарського механізму, 
екологічна – збереження навколишнього середовища, то соціальна безпека стає 
на захист людей як найвищої цінності будь-якої країни [1, с. 543]. Дійсно, 
економічна, екологічна, військова та інші види безпеки також виконують цю 
функцію, але опосередковано. Що ж до соціальної безпеки, то тут захист життя, 
здоров'я, добробут, забезпечення реалізації конституційних прав і свобод є го-
ловною, безпосередньою ціллю. Зокрема, американський дослідник Дойл 
зазначає, що держава знаходиться в соціальній безпеці, якщо вона має 
можливість «здійснювати заходи розвитку соціальної сфери, освіти та економіки 
без зовнішнього впливу, забезпечити своїх громадян житлом, продуктами харчу-
вання, роботою, захищати їхні громадянські права та особисті свободи» [2, с.5]. 
Як бачимо, існуючі безпекознавчі парадигми модифікуються в напрямі відходу 
від постановки задачі управління територіальним розвитком в контексті досяг-
нення цілей одного чи декількох елементів системи національної безпеки. По-
ступово вичерпує свій потенціал ідея постановки задачі управління регіоном з 
точки зору сталого або усталеного розвитку територіальних систем, які його 



Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference 

 38 

утворюють. Хоча, необхідно визнати, що ґрунтуючись на ідеях паритету 
економічної, соціальної та екологічної складових безпеки, численні наукові ідеї 
та методичні напрацювання в даній царині ще матимуть своїх послідовників і 
будуть затребувані.  

Як показав час, ідеї, закладені в концепціях економічної, військової, 
соціальної, екологічної безпеки, а також сталого розвитку потенційно не здатні 
дати відповіді на гострі та актуальні питання управління соціально-
економічними системами різного рівня складності та ієрархії, в тому числі і 
територіальними. Зважаючи на пріоритетність досягнення цілей соціальної без-
пеки, так як безпосередньо на соціумі, і в свідомості окремих представників 
суспільства, а також колективній свідомості відображаються результати 
діяльності, пов'язаної з управлінням процесами розвитку і результати самороз-
витку систем, на часі є нова парадигма безпекознавства. 

Відносно новим і до певної міри масштабним і універсальним в цьому 
контексті і на даному етапі розвитку є поняття «безпеки розвитку». За 
чисельністю та значимістю загроз безпеці розвитку регіону найбільш впливовими 
є соціальна, економічна, екологічна та науково-технологічна сфери. [4, с.6]. 
Оскільки демографія, до певної міри, є віддзеркаленням стану справ в соціумі, а 
соціальна сфера нерозривна з економічною, тому загрози в них мають подвійний 
характер. Зважаючи на те, що на регіональному рівні проблеми у соціальній сфері 
тісно пов’язані з економічними можливостями і, навпаки, головною метою 
економічного розвитку регіону є підвищення рівня соціальної захищеності та доб-
робуту населення, і економічне піднесення є підґрунтям для соціальної 
стабільності, видається доцільним економічний, соціальний та демографічний 
фактори економічної безпеки регіону розглядати у сукупності і надалі визначати 
їх як комплексну соціально-економічну сферу регіональної безпеки розвитку.  

Враховуючи нечисленні цілісні концепції безпеки розвитку, дану 
категорію пропонується розглядати виходячи з наступних точок зору: 

1. як поняття дещо іншого змісту аніж поняття сталого розвитку, а саме, як 
таке, що вказує на межі, в рамках яких можуть варіювати значення як окремих 
інтегральних показників розвитку модельованих систем, так і параметри 
взаємокомпенсації впливу чинників безпеки, задля отримання динаміки збалан-
сованого досягнення цілей розвитку територіальної системи; 

2. як поняття, яке акцентує увагу на пріоритності цілей соціального роз-
витку в широкому розумінні даного слова перед іншими локальними цілями 
розвитку суспільства – економічними, військовими, екологічними, цілями нау-
ково-технічного прогрессу тощо.  

Мовою математики, вирішення задачі управління регіональним розвитком 
– це розв'язок задачі багатовекторної оптимізації при заданих обмеженнях. Зви-
чайно, звести багатогранний комплекс задач управління динамічною просторо-
вою структурою, якою є регіон, з нерідко розмитими контурами і пріоритетами 
розвитку до детермінованої, чи навіть стохастичної або динамічної 
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ндів. Технічне переозброєння виробництва покращує економічні показники ро-
боти підприємств. Однак введення нових підприємств і об'єктів у багатьох ви-
падках викликає підвищення собівартості продукції. Збільшення прибутку є 
одним з напрямків підвищення продуктивності праці, економії трудових витрат 
на виробництво. Резервом росту прибуткує підвищення якості виробленої про-
дукції і ліквідація втрат від браку. Виявлення його резервів впливає на вдоско-
налення комерційного розрахунку, на розвиток ринкових відносин, сприяє лік-
відації кризових явищ на підприємстві.  

Таким чином, з метою підвищення результативності діяльності підприємс-
тва та його стратегічного розвитку у перспективі виникає потреба у розробці 
стратегії управління підприємством спрямованої на вдосконалення механізму 
формування та використання прибутку.  

Отже, для того, щоб максимізувати прибуток підприємства необхідно ви-
конати комплекс завдань щодо забезпечення зростання обсягів діяльності, ефе-
ктивного управління витратами, підвищення ефективності використання мате-
ріально-технічної бази, оптимізації складу та структури обігових коштів, під-
вищення продуктивності праці та системи управління підприємства. Розподіл 
прибутку необхідно здійснювати відповідно до спеціально розробленої політи-
ки, формування якої є складною економічною задачею.  
*132762* 
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ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ  

ЗА МІСЦЯМИ І ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Управління витратами на підприємстві передбачає диференціацію за міс-
цями і центрами відповідальності. Місце витрат – це місце їхнього формування 
(робоче місце, група робочих місць, дільниця, цех). 

Центри відповідальності – сегмент усередині підприємства, на чолі якого 
стоїть відповідальна особа, яка приймає рішення. Центр витрат – підрозділ, ке-
рівник якого відповідає тільки за витрати. Прикладом може служити цех ремо-
нту енергетичного устаткування. Можна вважати, що центр витрат – найдріб-
ніший підрозділ, а решта центрів відповідальності складається з центрів витрат. 
Відповідно до класифікації витрат центри витрат можна розбити на центри ре-
гульованих витрат і на центри частково регульованих (виробничих) витрат. 
Прикладом центру регульованих витрат може бути цех основного виробництва. 
Прикладом центру частково регульованих витрат може бути конструкторське 
бюро, адміністрація підприємства. 
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− визначення пріоритетного напрямку використання прибутку – капіталі-
зації коштів, що зумовить подальший розвиток підприємства та покращення 
фінансових результатів від його діяльності;  

− оптимізації розміру коштів, спрямованих на фонд споживання, зокрема 
грошових коштів, призначених для матеріального заохочення працівників, що 
сприятиме підвищенню продуктивності праці і, як наслідок, розміру прибутку у 
майбутні періоди, а також соціального розвитку підприємства;  

− розрахунок оптимального розміру резервного фонду та скерування кош-
тів на його збільшення;  

− оптимізації коштів, що спрямовуються в інші цільові фонди та на інші цілі;  
− забезпечення умов діяльності підприємства за яких прибуток, що підля-

гає розподілу підприємства, не буде використовуватися для сплати підприємст-
вом штрафних санкцій;  

− складання детального плану використання та розподілу прибутку під-
приємства з визначеними датами та конкретним кошторисом;  

− проведення чіткого контролю за виконанням поставлених завдань у пла-
ні використання та розподілу прибутку;  

− проведення економічної роботи щодо аналізу динаміки та чинників 
отриманих прибутків у базовому періоді, виявлення резервів, що сприятимуть 
максимізації прибутку, а також планування формування, розподілу та викорис-
тання прибутку на наступні періоди.  

Одним із резервів росту прибутку є збільшення об'єму реалізації продукції. 
Між прибутком та об'ємом реалізації існує пряма залежність, тобто чим більше 
продукції реалізується, при інших рівних умовах, тим більшою є сума прибут-
ку, і навпаки, невиконання плану по реалізації зменшує прибуток. Збільшення 
прибутку в результаті виробничої діяльності дає можливість підприємству за-
робити засоби на виробничий і соціальний розвиток, матеріальне заохочення, 
до того ж це стає функцією самого підприємства. В той же час ріст прибутку на 
підприємстві означає й збільшення відрахувань в державний бюджет.  

Певну роль у процесі реалізації продукції відіграє правильна організація 
оплати праці робітників відділів збуту промислових підприємств, збереження 
наявних довготривалих господарських зв'язків. Також необхідно регулярно 
проводити інвентаризацію запасів і обладнання з метою виявлення надлишків. 
Зниження собівартості продукції є найважливішим фактором росту прибутку. У 
зниженні собівартості продукції найбільш повно відбивається економія матері-
альних, трудових та фінансових ресурсів, якими розпоряджається підприємст-
во. Зниження собівартості продукції – необхідна умова стабілізації цін, еконо-
мічного процвітання будь-якого підприємства, джерело накопичень для при-
скорення соціально-економічного розвитку суспільства, підвищення добробуту 
населення. Потребують вдосконалення й нормативи. Одним з резервів збіль-
шення прибутку є більш повне використання вторинних ресурсів та попутних 
продуктів. Значний вплив на збільшення прибутку має оновлення основних фо-
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оптимізаційної моделі є досить амбітним починанням. Звичайно, в процесі 
формалізації такої задачі не уникнути ідеалізації та абстрагування від числен-
них, нерідко досить значимих чинників розвитку. Але одну річ слід врахувати в 
процесі вибору з множини існуючих методів розв'язку подібних задач – ло-
кальна ціль забезпечення параметрів соціальної безпеки, необхідних як для 
реалізації інших локальних цілей, так і результат досягнення інших локальних 
цілей повинна стати пріоритетним завданням. На інші локальні цілі можуть бу-
ти накладені обмеження щодо граничних значень відповідних інтегральних 
критеріїв, або ж може бути встановлене граничне значення поступки в 
досягненні відповідної локальної цілі. Саме такий концептуальний варіант по-
становки задачі управління регіональним розвитком і сформує найближчим ча-
сом парадигму безпекознавства для систем відповідного класу.  

Неоднозначність у розумінні сутності безпеки зумовлює два основні 
підходи до формування системи забезпечення безпеки. Так, якщо під безпекою 
розуміється «стан захищеності» чого-небудь, то забезпечення безпеки 
будується навколо загроз, від яких необхідно захищатися. Якщо ж безпека 
ототожнюється з відсутністю загроз або небезпек, то забезпечення безпеки 
набуває характер нейтралізації (усунення) джерел (носіїв) небезпек. (5, с.125). 

Відповідно до цього, показниками безпеки розвитку регіону будуть показники, 
які характеризують рівень захищеності соціальних в широкому розумінні слова 
інтересів територіальних громад регіону, або ж обсяги ресурсів, необхідних для 
ефективної нейтралізації або усунення впливу джерел (носіїв) небезпек.  

Одним з узагальнюючих показників, який характеризує рівень соціальної 
бепеки, є соціальна напруженість. За своєю сутністю, соціальна напруженість 
представляє собою емоційний стан в певній спільноті або суспільстві вцілому, 
який спричинений тиском з боку зовнішнього середовища або ж є викликаним 
внутрішніми протиріччями. Оцінка соціальної напруженості, її причин та 
наслідків, закономірностей розвитку і методів прогнозування на даний час 
складає актуальну задачу міждисциплінарних досліджень. Різні аспекти 
соціальної напруженості є предметом вивчення соціальної психології, 
економічної соціології, конфліктології, теорії управління, безпекознавства. 
Вагомий внесок у дослідження соціальної напруженості внесли наступні 
теоретичних напрямки: структурний функціоналізм (О.Конт, Г.Спенсер, 
Е.Дюркгейм, Т.Парсонс, Р.Мертон, Н.Смелзер та ін.), конфліктна парадигма 
(Р.Дарендорф, Л.Козер, К.Боулдінг, Дж.Рекс й ін.), а також і ряд інших теорій, 
наприклад, теорія обміну (П.Блау, Дж.Хоманс), теорії колективної дії (Г.Лебон, 
Г.Тард, Г.Блумер Т.Боттомер, А.Марш, Д.Школьник та ін.), теорії модернізації 
(М.Леві, Г.Алмонд, Ф.Рігс, У.Ростоу, Д.Белл, Г.Кан, А.Тоффлер, А.Турен, 
А.Етціоні й ін.) [6, с.3].. Е. Дюргкайм використовує термін «соціальна 
напруженість» в ході аналізу процесів дезінтеграції та розриву соціальних 
зв'язків, втрати ціннісних орієнтирів, зростання соціальної аномії [3, с.6 ]. За Р. 
Мертоном, соціальна напруженість зростає внаслідок порушення рівноваги між 
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цілями і засобами досягненя цілей як фазами соціальної структури [3, с.6]. Т. 
Парсонс, вводячи в склад соціальної дії поняття норми, вже прямо вказує, що 
нормативний елемент, зустрічаючи спротив при реалізації соціальної дії, стає 
джерелом соціального напруження і потенційного конфлікту [3, с. 6].  

Суспільство, як надзвичайно складна ієрархічно організована різноукладна 
система на різних етапах свого розвитку, за винятком перед- та 
постбіфуркаційного періоду, намагається нейтралізувати, локалізувати або 
сублімувати неґативну соціальну напруженість, що виникає внаслідок тривалої 
актуалізації чинників середовища та внутрішніх протиріч. Тобто, за рахунок 
активізації функцій збереження системних властивостей та адаптації до змін, 
відкриті соціальні та економічні системи намагаються нівелювати негативний 
вплив соціальної напруженості та протестного потенціалу суспільства. 
Нейтралізація негативних ефектів стає можливою внаслідок синергетичного 
ефекту від поєднання механізмів самоорганізації та керованої дії на процеси в 
соціальних та економічних системах. Від адекватності ситуації, в якій 
перебуває соціально-економічна система, вибору співвідношення між 
механізмами регулювання та саморегулювання залежать подальші траєкторії 
розвитку такої системи а також потенціал її розвитку. 
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• упорядочение принятия управленческих решений в государственных ор-
ганах и многие другие факторы. 

Таким образом, наиболее важным фактором, которому придают наиболь-
шее значение иностранные инвесторы, является дальнейшее совершенствова-
ние законодательной базы, так как это прямой способ поддержки со стороны 
государства капиталовложений зарубежных инвесторов. Уже немало сделано в 
осуществлении государственной поддержки прямых инвестиций: 

• предоставление государственных гарантий по защите интересов инвесторов; 
• свобода репатриации прибыли и вывоза капитала; 
• упрощенная процедура регистрации предприятий; 
• свободный доступ иностранных предприятий к приватизации объектов, 

возможность приобретения земли и недвижимости; 
• формирование рыночной системы ценообразования; 
• свобода предпринимательской деятельности; 
• предоставление льгот и преференций инвесторам для реализации проек-

тов в приоритетных секторах экономики. 
*132756* 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛУ 

ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
В умовах функціонування ринкової економіки України механізм розподілу 

прибутку має велике значення, адже у ньому відображається ефективність господар-
ської діяльності, від нього залежить дієвість господарської самостійності й самофіна-
нсування підприємств. Від удосконалення форм і методів розподілу прибутку зале-
жить зацікавленість підприємств та окремих працівників у постійному підвищенні 
ефективності діяльності та покращенні кінцевих фінансових результатів.  

Проблеми управління, формування і використання прибутку підприємства, 
його діяльності в різних аспектах досліджували науковці України і зарубіжжя. 
Серед них можна назвати Г. Азгальдова, І. Бланка, І. Балабанова, Л. Бадалова, 
Б. Данилишина, Дж. Джурана, С. Дорогунцова, І. Каца, Г. Крамаренко, М. Ко-
робова, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, А. Маршалову, Н. Менкью, М. Мельникову, 
Л. Омелянович, А. Поддєрьогіна, Р. Солоу, А. Садєкова, Р. Сайфуліна, О. Стоя-
нову, Н. Ушакову, Н. Чумаченка, А. Шеремета 

Важливим напрямом підвищення ефективності розподілу прибутку підпри-
ємства є покращення його цільової структури шляхом реалізації таких заходів як: 
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посредственных затрат инвестиционного характера на реализацию Стратегии 
составят 1,2 млрд. долл. США в год. При этом стоимость государственных за-
трат на реализацию Стратегии составит порядка 260 млн. долл. США в год. 
Выход на новый уровень реформ позволил приступить к реализации Стратегии 
развития Казахстана на период до 2030 года. Одними из важнейших приорите-
тов являются стратегия экономического роста, основанная на построении ры-
ночной экономики, активной роли государства, привлечения иностранных ин-
вестиций, а также стратегия эффективного использования энергетических ре-
сурсов страны и достижение макроэкономической стабилизации. 

Республика Казахстан обладает богатейшими ресурсами полезных иско-
паемых, обширными сельскохозяйственными угодьями, квалифицированными 
кадрами, а также значительным промышленным потенциалом, но для их даль-
нейшего эффективного использования не хватает денежных средств. На сего-
дняшний день ни Правительство Казахстана, ни внутренние инвесторы не в си-
лах обеспечить полностью необходимый объем инвестиций в те или иные от-
расли народного хозяйства. Поэтому возникает необходимость в привлечении 
иностранных инвестиций, особенно в такие стратегически важные отрасли эко-
номики как топливно-энергетическая или минерально-сырьевая. 

Таким образом, импорт международного капитала в Республику Казахстан 
на сегодняшний день является одним из наиболее эффективных и скорейших 
путей оживления казахстанской экономики. При чем, необходимо отметить тот 
факт, что капитал из-за рубежа может быть привлечен по двум основным кана-
лам: портфельные, в частности инвестиционные кредиты, и прямые иностран-
ные инвестиции. Сегодня и в перспективе предпочтение отдается прямым ин-
вестициям, которые имеют ряд существенных преимуществ перед другими 
формами экономического воздействия: 

• являются прямым источником капиталовложений в производство товаров 
и услуг, обеспечивая привлечение новейших мировых технологий, ноу-хау, пе-
редовых методов управления и маркетинга; 

• способствуют интеграции национальной экономики в мировую благодаря 
разнообразному производственному и научно – техническому сотрудничеству, 
поднимая деловую и хозяйственную активность. 

Таким образом, наиболее приемлемой для Казахстана формой привлечения 
иностранного капитала являются прямые инвестиции. Для достижения наи-
лучшего результата в данном процессе необходимо создать все условия для 
иностранных инвесторов. То есть необходимо создать благоприятный инвести-
ционный климат. 

Для его в Казахстане необходим целый ряд различных мер: 
• совершенствование законодательной базы; 
• развитие рыночной инфраструктуры; 
• развитие валютного рынка; 
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INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS  
IN THE WORLD ECONOMIC SYSTEM 

 
 
Abstract. Covers the key aspects of the development of the foreign-economic 

activity of the Republic of Belarus, their impact on the sustainability of the country's 
economic growth and competitiveness in a dynamic world economy development. 

 
Key words: foreign-economic activity, economical system, integration, com-

petitiveness. 
 
Introduction. The main direction of the development of the modern world econ-

omy is integration. Regional economic alliances unite countries on all continents, 
which provide them with more effective interactions, new opportunities and pros-
pects. In turn, the development trends of the foreign-economic activity of the Repub-
lic of Belarus and the increasing of it range is largely predetermined by the character-
istics of market relations as well as the new processes in domestic and world econ-
omy. Changes in the development of Belarusian economy are aimed to choose the 
optimal model of the integration of Belarus into the world economy to achieve a sus-
tainable economic growth of the country. 

Key part. The main distinctive feature of today's global economy is the development 
of strong regional coalitions to achieve animation efforts and protection of corporate inter-
ests in the global market. The top regional associations currently accounts for 80% of 
world GDP, 82% of all public budgets of countries of the world, 85% of world exports 
(Table 1 – Proportion of regional groupings in the world economic indicators). 

Table 1  
Proportion of regional groupings in the world economic indicators, %. 

 
Economic indicators NAFTA EU APEC CIS 
Population 5 7 40 5 
GDP on the increase in purchasing 
power 

26 24 29 2 

Export 17 43 25 2 
Investment 19 19 55 3 

Note: source [7, p. 16-19]. 
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Table 1 demonstrates the weak competitive position of the Commonwealth of 
independent States, Belarus is a member. Corresponding member of National Acad-
emy of Science of Belarus, professor V. Medvedev noted that the construction of 
economical relations of the Republic of Belarus with foreign partners in the medium 
and long term in the face of a number of unfavorable internal and external factors: 

 dependence of national economy on imported raw materials and energy 
resources;  

 dependence of the production structure of the country from importing 
components;  

 low ranking of the credit and investment;  
 low percentage of added value and, consequently, the lack of competi-

tiveness of domestic goods and services, moreover, the persistence of discrimination 
of Belarusian exporters abroad;  

 low availability of highly qualified personnel in the sphere of foreign-
economic, marketing and foreign trade [4]. 

To all the above, can be added: 
 poor service support of Belarusian products, which reduces its consumer 

relevance;  
 information and communication system does not match to the current level 

of development and management of production and supply activities (promotion). 
The main direction of the economic development of each country is to realize its 

objective advantages: absolute and/or relative. The absolute advantages are based on to-
tal unique climatic, natural and labour force resources available within the country due to 
historical circumstances that determines the direction of the «natural» specialization in 
international division of labour (e.g., potassium salt, cement, geographical position of 
Belarus). Relative (comparative) advantages are not unique advantages in regard to pro-
duction conditions in the country, and comparing the values of the alternative cost of 
manufacturing homogeneous (similar) products in different countries, that predetermines 
possibilities for specialization and competition on the basis of comparative advantages 
(for example, the unique products of BELAZ plant of wheeled tractors, recipes and food 
technology a number of Belarusian enterprises). The fundamental principle of the market 
economy is the quest for profit. It leads businesses to implement absolute and compara-
tive advantages. We have to admit that the Republic of Belarus cannot develop and use 
absolute and relative advantages fully consciously. 

According to the Prime Minister of the Republic of Belarus Mikhail Myasnik-
ovich, on the way of the profound integration of the economy of Belarus in the world 
economic system «the number and the potential negative impact of existing and new 
threats will increase» [5, p. 3]. 

Foreign trade activities in the framework of the Customs Union of Russia, Bela-
rus and Kazakhstan create additional opportunities to Belarusian business, but define 
a number of problems as well. 
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Таким образом, нанотехнологии только начинают внедряться в Караган-
динской области. Применение энергосберегающих технологии наряду со стро-
гим учетом потребления потребления электроэнергии и внедрение энергоэф-
фективных видов оборудования позволит уже сейчас добиться значительного 
снижения расходов для населения по коммунальным расходам.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
На сегодняшний день, многие предприятия не учитывают особенности со-

временных инвестиционных процессов Казахстана. Для нынешних процессов 
формирование инвестиционных ресурсов предприятий характерно то, что в ос-
нове инвестиционной деятельности большинства отечественных компаний и 
фирм лежит реальное инвестирование. В то время, как за рубежом инвестици-
онный менеджмент связан преимущественно с вопросами управления портфе-
лями ценных бумаг, так как в развитой рыночной среде инвестирование осуще-
ствляется в основном с помощью инструментов и механизмов фондового рын-
ка. У нас, к сожалению, работа на фондовом рынке развита слабо.  

Одним из важнейших направлений государственной политики является 
достижение благоприятного инвестиционного климата в стране и дальнейшее 
стимулирование притока прямых иностранных инвестиций в экономику.  

Признанием улучшения экономического положения Казахстана и инвести-
ционного климата в стране стало неоднократное повышение кредитных рейтин-
гов страны ведущими международными рейтинговыми агентствами.  

В настоящее время государственная политика в сфере привлечения ино-
странных инвестиций определяется Стратегией индустриально-
инновационного развития на 2003-2015 годы и приоритетными задачами, по-
ставленными в соответствии с данным документом перед государственными 
органами республики. Согласно данной стратегии предполагаемые объемы не-
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тельство вырабатывающих и распределяющих мощностей, мы получаем муль-
типлицированный эффект», – заявил Мурат Оразбаев. [2] 

 В Карагандинской области запустился пилотный проект по энергосбере-
жению – установка фонарей на солнечных батареях. Финансирует его Глобаль-
ный экологический фонд.  

 Массовое отключение электричества, частые аварии на подстанциях – 
предвестники энергетического кризиса, считают жители Карагандинской об-
ласти. В этом регионе, где индустрия развивается ударными темпами, его при-
ближение очень заметно. Если не начать принимать меры сегодня, то уже зав-
тра, говорят экологи, регион рискует остаться без электроэнергии.  

 Экологи нашли способы сохранения ресурсов – доступные властям, пред-
принимателям и рядовым горожанам. Руководителем компании «Отражение» 
является Елена Варганова из города Темиртау, которая позаимствовала идеи у 
Норвежского природного общества и Глобального экологического фонда, кото-
рые занимаются финансированием экологических проектов.  

 Данный проект предлагает применение флуоресцентных ламп, которые 
потребляют меньше электричества, правда, стоят дороже обычных лам (около 
тысячи тенге за штуку). Однако энергосберегающие лампочки – накапливают 
ртуть, которая впоследствии может сыграть с человечеством злую шутку. И во-
прос утилизации в Казахстане пока не решен. [3]  

 В городе металлургов также применили другой способ сбережения ресур-
сов – солнечные фонари. 3 июня в Темиртау были установлены фонари, рабо-
тающие от солнечных батарей. Они будут освещать небольшие участки во дво-
рах четырех учебных заведений Темиртау: школах № 16 и 23, школе- интернате 
для умственно отсталых детей и колледже при КарГУ.  

 Принцип работы солнечного фонаря достаточно прост. За день солнечная 
батарея улавливает солнечные лучи и передает их, преобразуя энергию в нако-
пительный модуль. В свою очередь, модуль начинает расходовать энергию, как 
только стемнеет, и с рассветом прекращает подачу энергии в светильник. Все 
происходит без участия человека и без затрат электроэнергии. Важно и то, что 
накопителя модуля хватает на 4 дня. Это на тот случай, если в течение несколь-
ких дней небо будет затянуто тучами. Хотя солнечная батарея продолжает по-
лучать энергию солнца и в пасмурные дни, просто в накопитель ее поступает 
гораздо меньше. Так что в темное время суток фонарь будет светить всегда, 
просто немного слабее, если пасмурные дни придут в регион надолго. 

 Срок службы у фонаря высок. Например, модуль будет работать в течение 
25 лет, сам светильник – 20 лет, солнечная батарея – 5 лет. Но это не значит, 
что по истечении данного срока ее обязательно необходимо заменить. Она бу-
дет работать, но не с той мощностью, а несколько слабее. Следует отметить, 
что уже через 2 года стоимость фонаря окупится, ведь платить за освещение 
двора школам и колледжу не придется. [4] 
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The main problem is that the participants have changing products with a high 
proportion of natural resources and the DWCP elementary occupations mainly. In 
addition, intra-industry trade is still at a fairly low level. Economic development, 
based on obtained or stolen foreign technologies, leads to reduced competitiveness. It 
is necessary to search for new opportunities, as well as to response timely to the 
threat of competition and the global economic environment in general for the devel-
opment of long-term stable success. Russia's accession to the WTO in 2012, requires 
reconsideration of many formerly mutual obligations and concerns the harmonization 
of macroeconomic policies. However, this Alliance generated interest in close col-
laboration on the part of a number of CIS countries and the far abroad countries 
(Venezuela, Viet Nam, Egypt, Syria), reflecting on the possibilities of expanding the 
range of external economic activity. 

Creation of conditions for the full integration of the Republic of Belarus in the 
world economic system needs a complex approach, namely:  

 analysis of dynamic changes of regional and national markets, as well as 
of development trends in the world economy and the international trade;  

 development of the traditional specialization of Belarus within the 
framework of the international division of labour;  

 historical expansion of trade and economic relations of the State and its 
geographical location;  

 development of mechanisms of functioning of foreign trade infrastruc-
ture of Belarus; 

 improve the efficiency of the national economy. 
Moreover, the integration of the Republic of Belarus in the world economy as a 

whole must be seen as part of economic reforms. 
A priority is the formation and development of the competitiveness of the na-

tional economy, overcoming its structural deformation and the lack of efficiency in 
modern conditions. This requires accelerated development innovation, industrial pro-
duction modernization and improvement of financial policy. These will make the po-
sition of Belarusian export more stable and competitive. Large-scale innovation on 
the development and use of new technologies must be based on scientific thought. 
Importation is incomparably more expensive.  

It requires a balanced use of export and import tools for open economy. The in-
crease in exports makes it possible to earn money to pay for imports and to increase 
national income. The present stage of development of foreign trade relations of Bela-
rus is characterized by the increased efficiency of export-import operations and ex-
pansion of regional trade. In 2012 was accomplished positive foreign trade balance. 

However, in the structure of exports of the Republic of Belarus is dominated by 
intermediate goods and goods produced by traditional technologies. This raises the 
need to increase the share of commercial high-tech products and its inclusion in the 
international division of labour. Thus, the Belarusian business has the opportunity to 
move to a higher level of internationalization and business activity by the organiza-
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tion of the assembling and service industries using Belarusian technologies and local 
resources. 

An export of services is of special significance for Belarus. One of the perspec-
tive directions of cooperation of the Republic of Belarus with the countries is export-
ing educational services [1, p. 5]. Belarus has real potential, enabling it to take a wor-
thy place in the world education community: demand for University and post-
university education, mainly humanitarian, technical, foreign nationals from Asia and 
the Middle East rose by 2012, almost double. Unfortunately, the Belarusian higher 
educational institutions do not have a proper interest in the export of educational ser-
vices. Meanwhile, the expansion of cooperation in the scientific, technical and educa-
tional fields contributes to the reproduction of the labour force – an essential resource 
for economic and socio-cultural development [5, p. 5]. 

Multi-vector foreign economic relations of the Republic of Belarus to some ex-
tent justifies itself, as it helps to expand the geography of Belarusian export. 

Development of the foreign trade business requires forecasting and planning 
work abroad based on system analysis of complex business environment factors, ac-
tive use of the mechanism of international marketing. A permanent presence of Bela-
rusian goods in foreign markets needs the development of logistics and the informa-
tion technology as a tool to deliver the goods to the consumer with optimal financial, 
material and spatial-temporal cost. In that connection, the National Centre for market-
ing and price study, which founder is the Ministry of Foreign Affairs of the Republic 
of Belarus, should conduct the intensive research into markets. 

Conclusion. Integration of the Republic of Belarus in the world economy re-
quires is a managed process aimed at addressing long-term economic goals. Thus, the 
openness of the economy of the Republic of Belarus, raising its internationalization 
and integration of domestic producers in the world economic system, while at the 
same time leads to the need to confront the Belarusian business the increasing on-
slaught of competitive environment in the domestic and foreign countries markets. It 
is important that competitive advantages are achieved and are held only at constant 
improvement in all spheres of activity. In this regard, improvement and actively use 
the tools of foreign economic activity, contribute to the strengthening of Belarusian 
products in foreign markets. 
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США на подобные разработки в 2004 г. выделено из федерального бюджета $275 
млн., в Японии – ежегодно 30 млрд. йен (около $273 млн.), а европейский бюджет 
исследований МИГ) превышает 2 млрд.евро (период 2002-2006 гг.) [1] 

 Энергосбережение – новый закон в Республике Казахстан. Так как, ранее 
действовавший закон не соответствовал экономическим и организационным 
требованиям, Министерством от 10 июля 2012 года был принят новый законо-
проект «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».  

 Согласно новому Закону Республики Казахстан «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности» с 1 июля т.г. вводится запрет на производ-
ство и продажу электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, с 
1 января 2013 года – мощностью 75 Вт и выше, с 1 января 2014 года – 25 Вт и 
выше. Данный закон принят в этом году и направлен на новую реформу в стра-
не по модернизации экономики и обеспечению энергетической безопасности. 

 «Переход на энергосберегающие технологии выгоден всем. Потребители 
меньше тратят на электроэнергию и получают при этом лучшее качество света. 
С экологической точки зрения снижается энергопотребление и, соответственно, 
выбросы углекислого газа в атмосферу. Повышается конкурентоспособность 
страны и бизнеса», – отметил руководитель сектора «Световые решения» ком-
пании «Philips» в Казахстане Мурат Оразбаев. 

 По оценке Международного энергетического агентства 19% всей потребляе-
мой в мире электроэнергии расходуется именно на освещение. Современные све-
товые энергосберегающие технологии позволяют сэкономить до 40% потребляе-
мой электроэнергии, что в мировом масштабе эквивалентно 106 млрд. евро эко-
номии в год. С экологической точки зрения это соответствует: сокращению вы-
бросов углекислого газа в атмосферу на 555 млн. тонн в год, ежегодному сбере-
жению 2 терраватт электроэнергии, экономии 1,5 млрд. баррелей нефти. В мас-
штабе Казахстана экономия может составить 6 млрд. евро в год. С экологической 
точки зрения, это соответствует сокращению выбросов углекислого газа в атмо-
сферу на 20 млн. тонн в год, отметил представитель компании «Philips». 

 По словам эксперта, в последнее 20-летие в развитых странах отмечен 
энергоэффективный экономический рост. На 1% прироста ВВП приходилось в 
среднем лишь 0,4% прироста потребления энергетических ресурсов. В резуль-
тате энергоёмкость ВВП в среднем по миру уменьшилась за этот период на 
18%, в развитых странах – на 21-27%. 

 При этом сегодня энергоёмкость ВВП Казахстана, при расчёте её по пари-
тету покупательной способности валют, превышает среднемировой показатель 
почти в два раза, а если сравнивать только со странами Евросоюза, то – в три 
раза. «А это уже вопрос конкурентоспособности товаров и страны в целом на 
международном рынке. Поэтому сегодня для стран, активно развивающейся 
экономикой энергосбережение не менее, а даже более важно, чем для всех ос-
тальных. Если учесть возможность сокращения капитальных затрат на строи-
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зований час транспортного обслуговування може спричинити виснаження 
матеріального потоку або його перевантаження. 

Концепція логістики передбачає, що в ідеалі здійснення виробничого про-
цесу не потребує утримання запасів. Альтернативою накопиченню товарно-
матеріальних цінностей є отримання необхідних матеріалів у необхідній 
кількості в потрібний час у потрібному місці з мінімальними затратами, 
пов’язаними з переміщенням, при потрібній якості сервісу.  

П’ятий компонент логістичної системи – склади, які є вічним супутником 
запасів. Вони завжди знаходяться в логістичній системі, коли в ній створюють-
ся запаси. Як і запаси, склади неминуче збільшують витрати на зберігання.  

Розміщення і розпланування, комунікація, транспорт, запаси – це чотири 
центральні структуроутворюючі компоненти логістичної системи. Заключна 
ланка проектування логістичної системи – склади і упакування[3, с.42-50].  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 
 В настоящее время важным приоритетом Стратегии индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на период до 2015 г. является 
снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет 
внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, позволяющих исполь-
зовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), тем более, что 2006 год объявлен 
Президентом РК Н.Назарбаевым годом энергосбережения. Применение новых эко-
логически чистых технологий альтернативной энергетики особенно актуально в 
преддверии предстоящей ратификации Казахстаном Киотского Протокола к Ра-
мочной конвенции ООН об изменении климата и вступления нашей страны в ВТО.  

 Приведем лишь несколько цифр, характеризующих интенсивность иннова-
ционных процессов в мире в отношении альтернативных источников энергии: в 
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The article deals with the problems of competitiveness of the economy of the 

Republic of Belarus in conditions of active development of the integration processes 
of the world market and their related aspects and directions of improving the mecha-
nism of the world economy connections of Belarus. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГОЛОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

КОМПЛЕКСОМ РОССИИ 
 
Современное экономическое положение России определяет архиважное 

направление развития, которым является внедрение процесса технологической 
модернизации. Сегодня место государства в современном мировом экономиче-
ском пространстве в большей степени определяется степенью использования 
науки и технологий в производстве, а не объемами ресурсной базы, эксплуати-
руемой в части добычи. 

Модернизация – это усовершенствование, обновление объекта, приведение 
его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условия-
ми, показателями качества, она также предусматривает интенсификацию про-
цесса экономического воспроизводства, которая достигается благодаря росту 
дифференциации труда, энергетического оборудования производства, превра-
щения науки в производственную (экономическую) силу и развития рацио-
нального управления производством [1]. В [2] автор определяет технологиче-
скую модернизацию промышленности как форму реализации конкурентоспо-
собности различных хозяйственных систем, создаваемых путем обновления 
производственного аппарата, замены устаревшего оборудования и технологий 
сферы материального производства на современные, более эффективные. 

В работах современных отечественных экономистов [3] представлены две 
возможные альтернативные траектории реализации процесса технологической 
модернизации страны в целом и элементов ее отраслевой структуры в частности. 
А именно, первый вариант – это модернизация без инноваций, т.е. внедряемый 
процесс напрямую зависит от заимствования отработанных зарубежных техноло-
гий и переносом их в России: согласно распространенной точке зрения, модерни-
зировать российскую экономику и систему производств следует только на основе 
уже зарекомендовавшего и проанализированного западного опыта.  

Второй вариант – модернизация с наличием инноваций, т.е. этот процесс 
предполагает наличие возможности самостоятельно разрабатывать, создавать 
экспериментальные площадки и внедрять собственные технологии, не имею-
щие аналогов в мире.  
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зберіганням матеріалів і товарів, при потрібній якості обслуговування 
споживачів» [3, с.24].  

Для того, щоб досягти мети логістики необхідна інтеграція компонентів 
логістичної системи підприємства, яка повинна здійснюватись у трьох напрям-
ках: 1) функціональних ланках логістики її компоненти повинні бути 
інтегровані на основі загальних витрат; 2) фізичний розподіл, підтримка вироб-
ництва, постачання в одному логістичному зусиллі повинні бути скоординовані 
в єдиний матеріальний потік, так званий конвеєр продуктопостачання; 3) 
логістична політика повинна бути взаємозв’язана з усіма іншими частинами 
економічної політики підприємства, а самемаркетинговою, виробничою, 
фінансовою, управлінською, інвестиційною [1, с.50].  

При формуванні логістичних систем необхідно враховувати принципи: 
принцип послідовного просування етапами створення системи, тобто система 
спочатку повинна досліджуватись на макрорівні – взаємовідносини із 
зовнішнім середовищем, а потім на мікрорівні – всередині власної структури; 
принцип поєднання інформаційних, ресурсних та інших характеристик систем, 
що проектуються; принцип відсутності конфліктів між цілями окремих 
підсистем і цілями всієї системи [2, с.23-24].  

При побудові логістичної системи промислового підприємства необхідно 
керуватися наступними принципами: узгодженістю дій; націленням на 
інтегральну ефективність; функціональністю взаємодії; досягненням 
синергійного ефекту. Принцип узгодженість дій передбачає досягнення мети в 
рамках логістичної системи за рахунок координації дій компонентів. Націлення 
на інтегральну ефективність, тобто кожний компонент логістичної системи має 
певну межу досягнення потенційної ефективності. Проте результат діяльності 
повинен оцінюватись не за реально досягнутою індивідуальною ефективністю, 
а за внеском у підвищення інтегральної ефективності системи в цілому. В рам-
ках даного принципу увагу слід приділити координації складових частин 
логістичної системи. За принципом функціональність взаємодії кожний компо-
нент повинен виконувати певну, тільки йому властиву, специфічну функцію. 
Це дає можливість стимулювати чи створювати перепони координації між ни-
ми. Стимулювання має місце, коли функція виконується ідеально, створення 
перепон – в протилежному випадку. Принцип досягнення синергійного ефекту 
забезпечується завдяки компонентам, які об’єднані в логістичну систему і 
діють на комбінованій основі. Збільшення результату називають синергійним 
ефектом, або ефектом взаємодії, якого поза системою досягнути неможливо. 
Синергізм виникає, коли частини системи функціонують як взаємопов’язані.  

Логістична система промислового підприємства складається з 5 
компонентів: місцезнаходження і розпланування, комунікації, транспорт, запа-
си, склади і упакування. Логістична система націлена на таку оптимізацію 
транспортних витрат, яка приводить до мінімізації загальних витрат. Непрогно-
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Аналіз чинників дає змогу виявити найбільш важливі чинники та подальше 
їх використання у прийнятті управлінських рішень, що спрямованні на досяг-
нення необхідної величини прибутку. 

У сучасних умовах відбуваються зміни , що впливають на підходи до 
управління підприємством . Ці зміни відображають нову роль прибутку для 
діяльності підприємства. Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності 
підприємства . Його одержання є обов’язковою умовою розширеного 
відтворення на підприємстві та забезпечення його самофінансування і зміцнення 
конкурентоспроможності на ринку. Тому для ефективного управління 
підприємством у цілому й таким важливим показником , як прибуток , зокрема , 
необхідне вдосконалення існуючих інструментів управління.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Сучасний етап розвитку економіки України вимагає адаптації економічних 

відносин до нових умов господарювання. Жорстка конкуренція на ринку 
змушуєпереглядати існуючі принципи функціонування промислових підприємств. 
Дослідженню проблем розвитку логістичного підходу в управлінні промисловими 
підприємствами приділено увагу в працях багатьох вітчизнянихдослідників таких, 
якМ.А.Окландер, С.В.Крикавський, Н.І.Чухрай, А.Г.Кальченко, В.Е.Ніколайчук, 
та зарубіжних дослідників таких, як А.Харісон, Д.Уотерс, та ін.  

Метою логістики є сервіс – поставка товарів «точно в час», тобто 
«…ensuringtheavailabilityoftherightproduct, intherightquantityandtherightcondition, 
attherightplace, attherighttime, fortherightcustomer, attherightcost», що в перекладі 
«…забезпечення необхідними товарами в необхідній кількості в потрібний час 
у потрібне місце з мінімальними витратами, що зумовлені переміщенням та 
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Очевидно, что для снижения зависимости от внешнего мирового простран-
ства и формирования конкурентной экономики наиболее приемлемый и желае-
мый вариант технологической модернизации безусловно второй.  

Основной задачей технологической модернизации экономики России 
должно стать формирование интеллектуальной индустрии, при создании кото-
рой машиностроительный комплекс в превосходящей степени способен оказы-
вать влияние на темпы и результирующие показатели научно-технического 
прогресса с учетом межотраслевого характера, на устойчивый рост экономиче-
ских показателей, определяющие эффективность развития общественного про-
изводства.  

Сегодня в отечественном машиностроении ситуация осложнена тем фак-
том, что его современная подотраслевая структура представлена весьма размы-
то и определена нечетко. Поэтому, мы предлагаем рассматривать машино-
строительный комплекс в контексте внедрения и реализации процесса модер-
низации в виде четырех составных элементов, а именно: 

- тяжелое машиностроение (примерно 67 % продукции) – характерные 
отличительные черты: большие показатели потребления металла, низкий уро-
вень трудоемкости и энергоемкости;  

- общее машиностроение (примерно 18% продукции) – характерные от-
личительные черты: средний уровень показателей потребления металла, энер-
гии, трудоемкости; 

- среднее машиностроение (примерно 15 % продукции) – характерные от-
личительные черты: низкие показатели металлоемкости, повышенные показа-
тели энергоемкости и трудоемкости; 

- отрасли по производству точных машин, механизмов, приборов и ин-
струментов (около 0,1 % продукции) группа наукоемких отраслей. 

По сути, процесс запуска технологической модернизации промышленно-
сти напрямую зависит, прежде всего, именно от последней группы предпри-
ятий, составляющих машиностроительный комплекс страны. 

Таким образом, по нашему мнению, головными структурными компонен-
тами технологической модернизации машиностроительного комплекса должны 
стать следующие измеряемые элементы: 

 управление знаниями; 
 адекватная потребностям рынка организационная структура управления 

предприятием; 
 управление производственными данными; 
 управление информационными потоками; 
 управление затратами; 
 управление прибылью; 
 социально-экономические индикаторы внедрения и адаптации процесса 

модернизации. 
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В каждом из перечисленных блоков содержание представлено системой 
показателей, характеризующих ключевые элементы группы. При этом для 
оценки уровня возможности реализованности модернизации, дальнейшего ана-
лиза и выявления возможных резервов все показатели должны отвечать сле-
дующим требованиям – они должны быть однородными и положительными, по 
каждому из показателей должны быть определены нормативные значения (экс-
пертным путем, либо с опорой на существующие методики расчета), обязатель-
но должна быть показана сопоставимость показателей и наличие возможности 
анализа их в динамике. Все показатели по каждому элементу будут варьировать 
в диапазоне от 0 до 1, а траектория приближения показателя в динамике от 0 к 1 
– будет характеризовать высокое качество внедряемого процесса технологиче-
ской модернизации промышленности. Внедрением настоящего подхода, мы 
предполагаем использовать как количественные, так и качественные показатели 
процесса модернизации. 

Оценочная шкала успешности внедрения рассматриваемого процесса бу-
дет включать три уровня – внешняя среда (макроэкономический уровень), 
внутренняя среда (микроэкономический уровень) и локальная среда (уровень 
отдельно взятой бизнес-единицы). При этом на каждом уровне будут представ-
лены самостоятельные индикаторы реализуемости задуманного, а именно пока-
затели характеризующие – конкурентоспособность, результативность и эффек-
тивность созданной инновационной экономической среды. 

 
Литература: 
1. Википедия – [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: http://ru.wikipedia.org (дата обращения 07.03.2013). 
2. Семагин С.А. Повышение эффективности инвестиций в технологи-

ческую модернизацию промышленности [Текст]: дис. канд. экон. наук / С. А. 
Семагин. – М. , 2006.  

3. Доклад Фонда гражданских инициатив «Стратегия 2020»: Техноло-
гически состоятельная модернизация. Как капитализировать интеллект страны? 
– [Электронный ресурс] – Режим 
доступа. – URL: http://strategy-2020.ru/ru/article/tekhnologicheski-sostoyatelnaya-
modernizatsiya-kak-kapitalizirovat-intellekt-strany (дата обращения 07.03.2013). 
*132799* 

 

«Dny vědy – 2013» • Díl 7. Ekonomické vědy 

 65

Вивчення економiчної лiтератури з даного аспекту дослiдження дозволило 
визначити,що механізм управління витратами підприємств виконує наступнi 
функції: організацію; нормування; планування і прогнозування; облік і 
розподіл; аналіз і поточний контроль; регулювання; мотивацію.  

З метою вдосконалення економічного механізму управління прибутком 
для вітчизняних фірм можна запропонувати наступні заходи. 

1. Проведення ефективної політики у сфері підготовки персоналу. 
2. Підвищення ефективності діяльності підприємства зі збуту товарів. 
3. Зниження непродуктивних витрат шляхом їх нормування, плану-

вання та аналізу. 
4. Впровадження державного характеру управління прибутками під-

приємств у виді чіткої та стабільної податкової політики. 
5. Підвищення якості продукції. 
6. Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих за-

собів для аналізу прибутку і рентабельності. 
Виходячи з головної мети , система управління прибутку дає змогу 

вирішувати такі завдання: 
1) забезпечення максимізації розміру прибутку , що формується відповідно 

до ресурсного потенціалу підприємства; 
2) забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем прибутку і допус-

тимим рівнем ризику; 
3) забезпечення високої якості прибутку , що формується ; 
4) забезпечення виплат необхідного рівня доходу на інвестований капітал 

власникам підприємства; 
5) забезпечення формування відповідного обсягу фінансових ресурсів за 

рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства на майбутній 
період; 

6) забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства ; 
7) забезпечення ефективності програм участі персоналу щодо прибутку. 
Політика управління розподілом прибутку включає:  
1)управління своєчасною сплатою податків й інших обов'язкових платежів 

з прибутку;  
2)оптимізацію пропорцій розподіли прибутку на частини, що 

капіталізується й що споживається . 
Для забезпечення чіткої дії механізму управління прибутком підприємства 

необхідно проаналізувати чинники впливу на прибуток підприємства. 
Серед зовнішніх чинників можна виділити такі: економічні умови госпо-

дарювання , місткість ринку , платоспроможний попит споживачів , державне 
регулювання діяльності підприємств та інше. 

До внутрішніх чинників належать: обсяг продукції, що випускається ; 
собівартість виробництва ; ціна продукції , що реалізується ; асортимент 
продукції , що випускається тощо. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ  

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Сутністю будь-якої підприємницької діяльності є досягнення економічного 

ефекту у вигляді прибутку. 
Перехід України до ринкових відносин потребує від підприємств раціональ-

ного і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, ви-
значення фінансової і виробничої політики, аналізу й оцінки їх прибутковості. 

Значимість прибутку, проблеми пошуку резервів його підвищення для під-
приємств є актуальними на сьогодення. 

Проблематика управління прибутком підприємства досліджена у роботах 
таких вітчизняних та іноземних науковців як: Г.М. Азаренкової, В.І. Аранчія, 
Н.В. Бутенка, А.І.Бланка, Є.М. Винниченка, А.Б.Гончарова, Б.Є.Грабовецького, 
А.А. Мазаракі, В.О.Меца , М.Х. Мескона, А.М. Поддєрьогіна, С.Ф. Покропив-
ного, Ю.В.Пономарьова , В.М. Опаріна, Н.М. Ушакова, В.А.Сідуна та ін. 

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого 
pозшиpення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно 
зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, 
оцiнки їхньої лiквiдностi, платоспpоможностi i фiнансової стiйкостi та пошуку 
шляхiв пiдвищення і змiцнення фiнансової стабiльностi. 

Дослідження формування прибутку, рентабельності підприємства, витрат, 
валових доходів, є найважливішим чинником при прийнятті організаційних і 
господарсько-управлінських рішень, створення сприятливих умов для реаліза-
ції планів і програм по нарощуванню прибутку. Іншими словами підприємства 
повинні чітко уявляти резерви збільшення прибутку, від чого він залежить і які 
основні параметри впливають на його величину. 

Висока роль прибутку у розвиткові підприємства і забезпечення інтересів 
його власників та персоналу визначають необхідність розробки ефективної 
політики управління прибутком, аналізу та виявлення шляхів його максимізації.  

Політика управління прибутком представляє собою процес виробітки і 
прийняття управлінських рішень по всіх основних аспектах його формування, 
розподілу та використання на підприємстві.  

Отримання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудо-
вих, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як підприємство ви-
рішить питання зниження собівартості продукції. Зниження витрат є одним з 
головних завдань керівництва будь-якого підприємства. 
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THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS 

ON SMALL-SCALE ENTERPRISES IN NIGERIA 
 
Introduction 
The small-scale enterprises whether set up by an individual, group of people or 

society has economic contributions which include: the mobilization of idle or un-
tapped financial resources, conservation of foreign exchange, utilization of local re-
sources inputs, as well as avenues for economics integration. Others are transforma-
tion of the traditional sector into modern form, creation of employment opportunity, 
providing training ground for managerial skill acquisition and affording a source of 
livelihood for the majority of low income earners nationwide (Owualah, 1999) cited 
by Adepoju, O. I. et al (2012). Despite the dominant importance of the small scale in-
dustry to economic growth and social development in Nigeria, the social-economic 
status of the country has considerably affected the development and improvement of 
certain sectors. World Bank (2000) stated that there is no country in Africa whose de-
terioration is socio-economic status has been as severe as that of Nigeria to the extent 
that within the last five years, half of the population is living below the poverty line. 

Recently, a number of strategies and activity have been put in place such as: 
sharply expressed programmes, techniques and innovation in agricultural programmes to 
address the deteriorating socio- economic situation. Ovia (2000) stated that the estab-
lishment of structural Adjustment programme (SAP) in 1986 in Nigeria led to the down-
sizing of many large-scale enterprises and created opportunities for small-scale enter-
prises. Inspite of the strategies and activities put in place, small scale enterprises are still 
battling with many problems that exist in promoting their growth and development like, 
low capital, low level of technology, shortage of adequate entrepreneurial skills and ab-
sence of an effective management technique (UNIDO, 1999).  

Among others, Nigeria, one of the major oil producing countries in the world 
was recent classified to be one of the poorest countries. World Bank (2000) stated 
that the poverty has increased dramatically with 65% of the population living below 
the poverty line as against 43% in 1992. It has been observed that there is no country 
in Africa whose deterioration in socio-economic status has been as severe as that of 
Nigeria, to the extent that within the last five years, half of the population is living 
below the poverty line (World Bank, 2000). The socio-economic status of the country 
has considerably affected the development and improvement of certain sectors. Re-
cent times have witnessed a number of strategies, and activities like sharply expanded 
programmes, techniques and innovations in agricultural programmes in Nigeria in or-
der to address the deteriorating socio-economic situation. Universities, research insti-
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tutes and private sector organizations are the most important institutions involved in 
the technical entrepreneurship, which is one of the major sources of wealth, power 
and employment in developed countries. Unfortunately, the absence of viable indus-
trial and private sector, the deficiencies of existing infrastructure and dominance of 
foreign-based multinational companies tend to have a limiting effect on the capacity 
to create, foster and nurture indigenous enterprises in Nigeria. Identifying and sup-
porting the activities of potential and existing entrepreneurs has become a major con-
cern for an increasing number of governments in developed and developing coun-
tries. Public policies are designed in developing countries to increase the pool of en-
trepreneurs and to promote the formation of certain types of business at the micro and 
small-scale levels which foster technological activities. The governments in most de-
veloping countries such as Nigeria were criticized for paying inadequate attention to 
the need for accelerated economic growth and for not harnessing the abilities of their 
own citizens for technological innovations and entrepreneurship (Anamekwe, 2001) 
cited by Adepoju, O. I. et al (2012). 

In Nigeria, small-scale businesses represent about 90% of the industrial sector in 
terms of the number of enterprises. They also account for 70% of national industrial 
employment if the threshold is set at 10-50 employees, contribute 10% of manufac-
turing output and a meager 1% of gross domestic product (GDP) in 2001 (Ajayi, 
2002). Similarly, they have also contributed significantly to economic development 
through employment, job creation and sustainable livelihood (Nigeria Investment 
Promotion Commission, 2003).  

In spite of the major role, the significance and contributions of the small-scale 
enterprises to the national economy, this set of enterprises are still battling with many 
problems and certain constraints that exist in promoting their development and 
growth. For instance, (International Labour Organization, 1994) study shows that in-
adequate entrepreneurial talent affects the development of small-scale manufacturing 
and processing industries. While large-scale industries are established with expatriate 
capital, small-scale industries need to have a domestic entrepreneurial and industrial 
base. Other problems that hinder the advancement of small-scale enterprises are the 
persistent low level of technology, the shortage inadequate entrepreneurial skills of 
operators and the absence of an effective management technique. Discussion of a 
change in the level of technology and its impact on the Nigerian industries has fo-
cused on large firms (i.e. capital-intensive, high technology sectors). Focus on this 
change in the small-scale firms is relatively little. Small-scale enterprises tend to con-
centrate on traditional industries where low entry barriers, low minimum production 
scales, and relatively large labour force are the potential advantages. However, the 
traditional industries have not been immune to the recent technological revolution 
taking place in the field (Adubifa, 1990) cited by Adepoju, O. I. et al (2012). 

Nigeria since independence has been undergoing some economic strangulation 
that has impoverished the nation and its citizenry over the years. The Centre for Gen-
der and Social Policy Studies (CGSPS) in a communiqué early in the year 1999 ob-
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где ΣЦ – стоимость продукции в оптовых ценах новом варианте использо-
вания озер; 

ΣС – полная себестоимость продукции в новом варианте использования; 
Т – длительность производственного цикла при выращивании рыбы;  
Ен – нормативный коэффициент; 
ΣК – дополнительные капитальные вложения, связанные с внедрением ры-

боводства на данном озере. 
 
При экономической оценке интенсификации озерного рыбоводства важно 

представлять широту функций, осуществляемых товарными рыбхозами. Они 
сочетают рыбоводство, рыболовство и рыбопереработку. Следовательно, пока-
затели, отражающие уровень экономической эффективности работы озерного 
рыбхоза, должны объективно учитывать все слагаемые производства и их зави-
симость от процесса интенсификации. 

При оценке интенсификации следует учитывать рост затрат на производ-
ственные факторы, способствующие увеличению рыбопрдуктивности водоемов 
и уловов товарной рыбы. 

Уровень интенсификации озерного товарного рыбоводства характеризу-
ются следующими показателями:  

- среднегодовой стоимостью основных производственных фондов в рыбхозе; 
- среднегодовой стоимостью основных производственных фондов, исполь-

зуемых при выращивании, добыче и обработке озерной рыбы; 
- стоимостью наиболее эффективных средств производства; 
- затратами на производства продукции, включая расходы на текущую ме-

лиорацию и рыбоводство из всех источников финансирования; 
- затратами на удобрение озер; 
- затратами на механизацию производственных процессов при выращива-

нии и вылове рыбы; 
- охватом водоемов хозяйственным воздействием; 
- удельным весом водоемов с интенсивной формой хозяйства к общей 

площади озер в рыбхозе. 
 
Литература: 
1. И.С. Мухачев «озерное рыбоводство» – М.:1989г. 
2. Постановление Правительства от 06.10.2006 «О концепции развития 

рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2007 – 2015 годы» 
3. В.Ф. Корельский «Некоторые вопросы повышения эффективности 

рыбного хозяйства»// Рыбное хозяйство,2008г. №3, стр 7. 
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да-механизатора до руководителей всех подразделений и служб, объективно, со 
знанием дела стремящихся к прогрессу своей отрасли и предприятия. 

Главным условием эффективного использования производственного есте-
ственного биопотенциала озер является разработка и последовательное приме-
нение научно обоснованных систем ведения товарного рыбоводства. Важно, 
чтобы такие системы действовали в масштабе зон, областей, районов и отдель-
ных озерных, товарных и рыбоводных хозяйств. Причем каждая из систем ве-
дения рыбоводства должна опираться на прочную базу биоэкономического ка-
дастра водоемов и их бонитет – основу для перехода на нормативно-ресурсный 
метод планирования и управления рыботоварным хозяйством.  

При расчете планируемых объемов производства товарной рыбы в озерных 
рыбхозах с учетом актуального и потенциального бонитетов каждого водоема 
следует использовать следующие статистические данные:  

- площади заморных и незаморных озер;  
- характеристику мелиоративной гидротехнической и промысловой подго-

товки озер к зарыблению (эффективность мелиораций и величина вылова запа-
са местной малоценной рыбы);  

- объемы и площади зарыбления нагульных озер разных типов;  
- площади обловленных озер;  
- биоэкологические качества посадочного материала (стадия развития, 

средняя масса);  
- характеристику интенсивности облова зарыбляемых озер;  
- промвозврат зарыбляемых видов рыб. 
Эти статистические данные, отражающие основные показатели деятельно-

сти рыбхоза за предыдущие 5-10 лет, позволяют составить прогностическое ли-
нейное уравнение вида.  

nnxfxdxcxbxay  .....4321 , 

где a, b, c, d, f и n – постоянные коэффициенты; 
х1, х2, х3, х4, х n – значение основных факторов на прогнозный год, получае-

мые аппроксимацией фактических данных. 
 
Прогнозирование в озерном рыбоводстве на основе объективной экологи-

ческой обстановки и при реальном организационно-техническом обеспечении 
способствует увеличению уловов товарной рыбы, выращенной за счет естест-
венной кормовой базы озер. Внедрение интенсивных технологий в озерное ры-
боводство ускоряет темпы развития товарного рыбоводства, повышает эффек-
тивность выращивания рыбы за счет местных природных ресурсов. 

Эффект от внедрения товарного рыбоводства на озерах, ранее не использо-
вавшихся для этой цели, может быть рассчитан по формуле (в целом на едини-
цу продукции): 
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served that the general socio-economic situation in Nigeria over the years has deterio-
rated and consequently, poverty has increased. It was agreed that Nigeria has de-
scended to join the group of low-income countries and poverty is pervasive and deep-
seated in the country. It also pointed out that there are lot of unrecognized poor peo-
ple in Nigeria today especially in the rural areas which have not benefited economi-
cally from government agricultural development policies. 

Many Nigerian families can no longer provide enough food, adequate shelter, 
comfortable accommodation, decent clothing and proper Medicare for family mem-
bers. In some cases, the breadwinner, father or mother is out of job. In several other 
cases both father and mother and even the children have jobs but their incomes fall 
flat in the face of inflation and high cost of living. People die of hunger and starvation 
for lack of money to buy foods and drugs. Individuals in the rural communities (espe-
cially in the river line areas) live in shacks and houses with leaky roofs because of 
their inabilities to pay house rents. The same report has it that poverty level in Nige-
ria family rose to about 75% in 1997. Polygamous marriage was prevalent in these 
rural areas as well as the high numbers of children per family contribute to family 
poverty; Adepoju, O. I. et al (2012).  

Meanwhile, since the inception of the Structural Adjustment Programme (SAB) 
in Nigeria in June 1986, the inflation has skyrocketed thereby greatly eroding the real 
income of consumers. Thus, Nigeria’s real per capital income declined more than 
three folds from over US$ 1,000 in the early 1980s to about US$3000 by the early 
2000s. The current economic situation has turned many marginal entrepreneurs bank-
rupt. The emerging trend is that many people, regardless of their income level, now 
depend on small-scale entrepreneurial services for survival as imported goods and 
services increasingly becomes out of reach of the masses. This had led to a rapidly 
expanding demand for the small-scale industrial goods and services. 
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АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ ТОРГОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗЕРВЫ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 

 
Как известно, наибольший удельный вес во всех расходах торговой орга-

низации занимают расходы на осуществление процесса обращения. Совокуп-
ность этих затрат именуется издержками обращения и показывает, во что обхо-
дится организации осуществление процесса обращения. Величиной издержек 
обращения в сопоставлении с валовым доходом от продажи товаров определя-
ется прибыльность основной деятельности организации торговли. 

Чтобы более наглядно проследить влияние издержек обращения на деятель-
ность торговой организации, воспользуемся учетными данными за 2011-2012 гг. 
на ООО «АПМ-Групп», занимающейся розничной торговлей бытовой техники.  

Фактическая сумма издержек обращения на ООО «АПМ-групп» в 2010 г. 
составила 21639 тыс. руб., а за 2011 г. – 58187 тыс.руб. Абсолютный перерас-
ход составил 36548 тыс.руб. Однако на основе абсолютных данных нельзя да-
вать объективную оценку динамики издержек обращения. С увеличением объ-
ема товарооборота растет сумма издержек обращения, и наоборот. Следова-
тельно, анализ торговых расходов следует увязывать с их уровнем в процентах 
к товарообороту. Так уровень издержек в 2010 г. составил 46,8%, в 2011 г. – 
10,7% (снижение на 36,1%). В первую очередь на данное изменение оказали 
влияние намного более опережающий темп роста товарооборота (1176,52%) по 
отношению к темпу роста издержек обращения (268,9%). Для оценки издержек 
обращения Кравченко Л.И. дополнительно предлагает использовать показатель 
затратоотдачи, определяемый отношением товарооборота к сумме издержек 
обращения [1]. В исследуемой организации данный показатель вырос на 7,21 
(337%), что также говорит об опережающем темпе роста розничного товаро-
оборота над темпом роста издержек обращения.  

Важным показателем является отношение прибыли к издержкам обраще-
ния. Как считают экономисты нижний порог рентабельности издержек в роз-
ничной торговле должен составлять 4-6% к обороту. На ООО «АПМ-Групп» 
такой уровень не был достигнут не в 2010, не в 2011 году, т.к. темп роста из-
держек обращения превышает темп роста прибыли от реализации, однако сле-
дует отметить, что в 2011г. по сравнению с 2010г. рентабельность издержек 
выросла на 11%. Как видим, в исследуемой организации следует провести оп-
ределенные мероприятия по снижению издержек обращения. Для этого необ-
ходимо рассчитать резервы их снижения.  

В организации выявлено неэффективное использование торговой площади: 
площадь используется приблизительно на 90%. Использование торговой пло-
щади на 100% увеличит товарные запасы в 1,11 раза (100/90), которые в свою 
очередь приведут к росту товарооборота на этот же процент. Таким образом, 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА 
 
Одной из основных задач, поставленных в Постановлении Правительства 

от 06.10.2006 N 963 «О концепции развития рыбного хозяйства Республики Ка-
захстан на 2007 – 2015 годы», является «…организация и развитие товарного 
рыбоводства (аквакультура), включая осетроводство и достижение объемов вы-
ращивания до 10 тысяч тонн к 2015 году…». 

Республика Казахстан располагает достаточно большим потенциалом по 
развитию товарного рыбоводства в различных областях Казахстана, включая 
осетроводство, однако в связи с рядом причин, препятствующих его развитию, 
данное направление на сегодняшний день не достаточно развито. 

В практике используются различные направления товарного рыбоводства, 
одним из которых является озерное рыбоводство 

Озерные рыбоводные хозяйства занимаются проведением мелиоративных 
работ по окультуриванию малопродуктивных озер, искусственным разведением 
и товарным выращиванием в них ценных видов рыб. 

Озерное товарное рыбоводство – перспективное направление в развитии 
рыбного хозяйства во внутренних водоемах. В отличие от прудовых, для озер-
ных хозяйств не требуются выделения земельных площадей, создания систем 
для подачи воды, значительного количества комбикормов. 

 Кроме того, при строительстве этих хозяйств значительно меньше требу-
ется капиталовложений на единицу продукции. 

На современном этапе озерное рыбоводство решает одновременно две 
важные задачи:  

1) освоение водоемов, пригодных для выращивания рыбы за счет естест-
венной кормовой базы; 

2) внедрение в практику интенсивных форм ведения рыбного хозяйства. 
Следовательно, освоение нагульных акваторий должно опережать рост 

уловов рыбы. 
Важной тактической задачей действующих и создаваемых озерных товарных 

рыбоводных хозяйств – является освоение комплексных зональных интенсивных 
систем ведения рыбоводства на малых и средних озерах. Такие системы и техно-
логии должны включать системы мелиорации, рыбоводства, рыболовства, ком-
плексной механизации производства. Такой подход предопределяет насыщение 
соответствующей материальной базы и техникой рыботоварных хозяйств, а также 
наличие квалифицированных компетентных кадров, начиная от рабочего рыбово-
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На нашу думку таким поштовхом може слугувати створення національного 
рейтингу соціально та екологічно відповідального агробізнесу. Присвоєння від-
повідного місця у рейтингу неодмінно буде відбиватися на рівні гудвілу компа-
нії та стимулюватиме компанії докладати зусиль для його підвищення. 
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резерв увеличения товарооборота будет равен разнице между возможной сум-
мой товарооборота и его фактической суммой [2].  

 
Р↑ТО = ТОв * Р↑S – ТО1,      (1.1) 

 
где Р↑ТО – резерв увеличения розничного товарооборота, тысячи рублей; 
ТОв – возможная сумма товарооборота, тысячи рублей; 
Р↑S – резерв увеличения использования торговой площади; 
ТО1 – фактическая сумма товарооборота, тысячи рублей. 
 
В результате расчёта резерв увеличения товарооборота на ООО «АПМ-

Групп» составляет 59 814,15 тысяч рублей. 
Для определения, на сколько изменится сумма издержек обращения за счёт 

роста товарооборота воспользуемся формулой:  
 

ИО(Р↑ТО) = (Р↑ТО * Упер) : 100     (1.2) 
 
где ИОР↑ТО – изменение издержек обращения за счет роста товарооборо-

та, тысячи рублей. 
Р↑ТО – резерв увеличения розничного товарооборота, тысячи рублей; 
Упер(1) – уровень переменных издержек обращения фактический, %. 
 
В нашем случае сумма издержек увеличится на 992,9 тыс.руб. Т.о. мы ви-

дим, что издержки возрастут незначительно по сравнению высоким ростом то-
варооборота, соответственно организация получит больше прибыли. 

Рост ассортимента товаров и совершенствование его структуры, применение 
в магазине прогрессивных методов продажи товаров, предоставление покупате-
лям дополнительных торговых услуг, связанных со спецификой реализуемых то-
варов, широкое использование средств внутримагазинной рекламы являются од-
ним из непременных условий снижения объема и удельного веса издержек обра-
щения в структуре розничного товарооборота торгового предприятия [1].  

Таким образом, для снижения издержек обращения на ООО «АПМ-Групп» 
рекомендуется провести следующие мероприятия: 

 эффективное использование площади магазина; 
 широкий ассортимент товаров и продажа сопутствующих товаров; 
 повышение профессиональной квалификации персонала; 
 повышение производительности труда. 
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ГУДВІЛ ЯК ІНДИКАТОР ТА ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АГРОБІЗНЕСІ 
 

Корпоративна форма організації бізнесу є розповсюдженою у всьому світі 
та у всіх сферах господарської діяльності. Переважна частина корпоратизова-
них підприємств зосереджена у великому бізнесі, тому саме вони створюють 
левову частку нової вартості в економіці. Важливою рисою сучасної корпорації, 
у якій би сфері бізнесу вона не функціонувала, є поєднання передової техноло-
гії з масованим застосування капіталу. Але попри численні переваги даної фор-
ми організації бізнесу вона має «ахіллесову п’яту» – проблему корпоративного 
управління, що виникає внаслідок асиметричного розподілу інформації між 
суб’єктами власності та суб’єктами управління.  

Існування розбіжностей між інтересами власників та менеджерів корпорації, 
блокходдерів та мінорітарних акціонерів становить важливу проблему корпорати-
вного управління. Її усвідомлення та формування підходів до розв’язання почало-
ся ще в 30-х роках ХХ ст. в роботі А.Берли та Г.Мінза «Сучасна корпорація та 
приватна власність» (1932). Сучасне трактування цієї проблеми – проблеми відно-
син «принципал-агент» розкривається в дослідженнях Дж.Стігліца [7], 
М.Дженсона та У.Меклинга [2]. Особливості становлення та еволюції моделей ко-
рпоративного управління в країнах пострадянського простору відображені в пуб-
лікаціях В.Дементьєва [1], Н.Супрун [8], Л.Скібіцької [6], Р.Капелюшнікова [3] та 
ін. Дослідники виділяють специфічні проблеми корпоративного управління в ін-
сайдерській (континентальній) та аутсайдерській (англо-американській) моделях, 
відмічають передумови домінування цих моделей. Натомість, гучні скандали, в 
центрі яких перебувають корпорації як «Енрон Корпорейшн», «Ласент Тікноло-
джіз» та «ВолдКом» (США, 2001 р.) чи «Пармалат Спа» (Італія, 2003 р.) свідчать 
про те, що пошук шляхів вирішення проблеми ще не закінчено.  

Опортуністичні стратегії менеджменту та блокхолдерів обумовлюють мо-
нополізацію національних економік шляхом блокування доступу нових фірм – 
потенційних конкурентів до джерел фінансових ресурсів; сприяють формуван-
ню стійких «взаємовигідних» відносин між представниками компанії та полі-
тичними діячами при владі. В результаті таких відносин формується олігархіч-
на модель влади.  

Аби вчасно ідентифікувати відхилення поточної корпоративної стратегії 
від позитивних цілей розвитку корпорації та національної економіки в цілому 
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Рис. 2. Управління практикою поширення соціально відповідального бізнесу 
 
Особливого значення така стратегія компанії набуває у сфері аграрного бі-

знесу, де основний фактор виробництва – земля, має природне походження. Ве-
дення екологічно свідомого агробізнесу передбачає дотримання існуючих нор-
мативних вимог у сфері природозбереження, застосування оптимальних агро-
технологій, які забезпечують відновлення використаного природного потенціа-
лу, обмеження рівня інтенсивності природокористування відповідно до здатно-
сті природно-ресурсного комплексу території до самовідновлення.  

Мотиватором дотримання принципів екологічно безпечного господарю-
вання поряд із формальними нормативно-правовими актами має стати екологі-
чна культура компаній. Практика показує, що неможливо описати в законах всі 
випадки господарської діяльності, наслідки яких можуть зашкодити навколиш-
ньому середовищу. Також дуже складно організувати тотальний контроль за 
дотриманням цих законів. Це означає, що у сфері екологічної відповідальності 
неможливо досягти бажаного результату, користуючись лише «буквою закону». 
Значне місце в екологічно відповідальному господарюванні має відводитися 
«духу закону».  

Для прискорення формування адекватної екологічної культури та соціаль-
ної відповідальності аграрним корпораціям необхідно надати деякий імпульс. 

Чинники, що гальмують 
розвиток соціально від-
повідального бізнесу 

Заходи подолання галь-
муючого впливу 

Очікувані наслідки та 
результати 

- Законодавче обме-
ження форм та розмі-
рів допомоги нужден-
ним; 

- Відсутність фахівців 
та неспроможність 
проведення громадської 
експертизи соціальних 
проектів та програм; 

- Низький рівень обі-
знаності суспільства 
та відсутність системи 
оцінки суспільних ре-
зультатів соціальних 
програм бізнесу. 

- Прийняття закону про 
благодійництво на регі-
ональному рівні; 

- Створення центру роз-
витку соціального під-
приємництва та донор-
ських організацій; 

- Формування націона-
льної стратегії розвитку 
інформаційного середо-
вища суспільства від-
повідно до принципів 
соціальної відповідаль-
ності бізнесу. 

Для корпорації: 
- Зростання гудвілу; 
- Підвищення продукти-

вності праці за рахунок 
покращення якості ро-
бочої сили. 

Для суспільства: 
- Удосконалення та роз-

виток соціальної захи-
щеності населення; 

- Встановлення партнер-
ських відносин між біз-
несом, владою і гро-
мадськістю. 
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леними виключно на поточний прибуток, можемо виділити тих, що реалізують 
значні соціальні проекти, зокрема, Компанія «Мрія Агрохолдинг», Холдинг 
«Агро-Союз», Агрохолдинг «Астарта-Київ», ПрАТ «ТАКО». 

Аналіз практики успішних українських аграрних компаній дозволяє виді-
лити такі напрямки розвитку соціально відповідального бізнесу: 

- забезпечення належних умов для здобуття базової освіти; 
- покращення рівня медичного обслуговування населення; 
- розбудова інфраструктури українського села; 
- охорона та збереження навколишнього середовища; 
- впровадження енергозберігаючих новітніх технологій на виробництві; 
- рівні можливості та найкращі умови праці. 
Поширення практики соціально відповідального бізнесу в Україні гальму-

ється певними обмежувальними факторами. Найважливішими серед них є фак-
тори нормативного характеру, пов’язані з недосконалістю правової бази та не-
відчутністю позитивних наслідків благодійності для бізнесу, а також фактори 
нерозвиненості інститут громадянського суспільства. Узагальнююче схематич-
не відображення чинників гальмування розвитку соціально відповідального бі-
знесу, інструментів подолання гальмуючого впливу та очікуваних результатів 
наведене на рис. 2. 

Формування екологічної спрямованості бізнесу є однією із складових його 
соціальної відповідальності. Екологічність становить основу сучасного іміджу і 
комерційного успіху компаній. Своєю участю у покращенні екології країни 
підприємці можуть зробити набагато більше для здорового майбутнього країни 
та її жителів. Водночас, позиціонування компанії, як орієнтованої на безпечне 
господарювання та ощадливе ресурсовикористання виступає важливою складо-
вою підвищення її гудвілу. 

Останнім часом українські компанії дедалі більшу увагу приділяють еко-
логічній спрямованості свого бізнесу. Необхідність вибору такого напрямку 
розвитку була усвідомлена в результаті поширення зовнішньоторговельних 
зв’язків з країнами, що мають високу екологічну культуру. Обмеженість досту-
пу на ринки цих країн української продукції з низькими екологічними якостями 
змусила підприємців змінювати виробничі технології, сертифікувати продукцію 
та процес її створення. 

Згодом це переросло у більш широкі ініціативи, які охоплюють не тільки 
сферу виробництва, але і транспортування продукції, а також управлінську дія-
льність. Багато українських компаній запровадили у свою діяльність проект 
«Зелений офіс», націлений на технології матеріало- та енергозбереження в офі-
сній праці.  
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та вжити заходи, які попередять негативні наслідки, необхідно володіти 
об’єктивною оцінкою ефективності бізнесу корпорації. На нашу думку, такою 
оцінкою може виступати гудвіл. В загальному вигляді його розуміють як ділову 
репутацію, повагу до компанії та її продукції, що формується у суспільства: 
клієнтів, партнерів, органів влади. Джерелом гудвілу у малому та середньому 
бізнесі може бути індивідуальна майстерність виконавця, накопичений досвід, 
що не формалізується у правилах, але дозволяє отримувати вищу віддачу від 
ресурсів. У великих компаніях джерелом гудвілу може виступати домінуюча 
позиція на ринку, інноваційний потенціал чи грамотна кадрова політика.  

Гудвіл не виділяється у матеріальній формі. Про його наявність можна сві-
дчити лише за практикою діяльності компанії у порівнянні з аналогічними фір-
мами у цій сфері бізнесу. Існують значні проблеми в оцінці гудвілу. Гудвіл ви-
никає при придбанні, злитті підприємств, а також розкритті інформації про об'-
єднання підприємств. Згідно стандарту П(С)БО 19гудвіл – це перевищення вар-
тості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних іден-
тифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату при-
дбання. Від'ємну різницю між закупівельною ціною і оціночною вартістю май-
на, придбаного підприємством, називають негативним гудвілом. 

Якщо припустити що сума активів зареєстрованих в балансі компанії має 
реальну ринкову вартість, то гудвіл – це деякий невідчутний прошарок, між ри-
нковою вартістю матеріальних активів у разі реалізації їх за частинами та реа-
льною вартістю готового бізнесу. Певною мірою гудвіл виступає оцінкою сине-
ргетичного ефекту, яким наділений цілісний бізнес, і якого не мають відокрем-
лені активи компанії. 

Можемо припустити, що ринкова оцінка підприємства полягає у визначен-
ні максимальної сукупної суми вартостей майна підприємства, з урахуванням 
чинника використання даного майна з найбільшою вигодою, з якою згоден ква-
ліфікований покупець. З іншого боку, вартість підприємства як діючого бізнесу 
є неринковим видом вартості. У відповідності з принципом міжнародних оці-
ночних стандартів поняття «вартість діючого підприємства» виражає вартість 
конкретного сформованого і функціонуючого бізнесу і виводиться шляхом ка-
піталізації його прибутку. Прогнозовані на нескінченний період функціонуван-
ня бізнесу грошові потоки (Dt-Vt) мають бути дисконтовані (1+Rt)

t та приведені 
таким чином до еквіваленту сьогоднішньої вартості.  

 

Вартість 
бізнесу =  = 

Ринкова 
оцінка 
факторів 

[

земля, рухоме і неру-
хоме майно, машини, 

обладнання, 
нематеріальні активи 

]
*

Синергетич-
ний ефект 

 

 
Розрахована таким чином вартість, назвемо її синергетичною, відображає 

внесок кожної складової діючого підприємства (бізнесу): землі, рухомого та не-
рухомого майна, машин та обладнання, а також гудвілу та інших невідчутних 
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активів. Синергетична вартість власності може співпасти з ринковою вартістю 
лише випадковим чином. Синергетична вартість буде вище ринкової, якщо ді-
ючий бізнес володіє особливими правами на виробництво, монополією на ви-
робництво певних товарів і послуг, ноу-хау, якщо спромігся задіяти виробничу 
базу, для отримання прибутку більш вигідним чином, ніж типовий виробник 
аналогічних товарів та послуг. 

Таким чином, гудвіл як оцінка успішності бізнесу в цілому, фактично є ві-
дображенням ефективності корпоративного управління не тільки в поточному 
періоді, але і на довгострокову перспективу. Гудвіл відбиває міру відповідності 
цілей суспільства та цілей суб’єкта управління корпорації. В ролі останнього 
може бути менеджмент корпорації (при розпорошеному капіталі) або крупні 
власники (блокхолдери), якщо наявний значний ступінь концентрації корпора-
тивного капіталу. Позитивний гудвіл та його підвищення свідчать про відсут-
ність негативних тенденцій у корпоративному управлінні, і навпаки. 

Формування та оцінка гудвілу компанії відбувається під впливом зацікав-
лених суб’єктів – стейкхолдерів – груп, організацій чи індивідуумів, на які 
впливає компанія і від яких вона залежить. В «ближньому колі» компанії виді-
ляють таких стейкхолдерів: акціонери, клієнти, співробітники компанії, най-
ближчі бізнес-партнери. «Дальнє коло» стейкхолдерів формують органи місце-
вої та державної влади, конкуренти, інвестори, місцеві спільноти, до складу 
яких відносять засоби масової інформації, некомерційні організації, авторитетні 
особи, лідери думки. Від враження, що справляє бізнес компанії на стейкхолде-
рів залежить його успішність і, відповідно, гудвіл. 

Вдосконалення методів оцінки гудвілу, напрацювання різноманітних ме-
тодик у цій сфері [5] дозволяє нам розглядати гудвіл не тільки як індикатор 
ефективності, але і як інструмент корпоративного управління. Для цього нам 
необхідно виділити та узагальнити джерела гудвілу, а також визначити напрям-
ки впливу на них.  

Зазначимо, що саме з усвідомленням впливу на успішність бізнесу не тільки 
«ближніх», але і «дальніх» стейкхолдерів актуалізувався такий напрямок розвитку 
сучасних компанії як формування соціально-відповідального бізнесу. На нашу 
думку, ця стратегія здатна забезпечити зростання гудвілу компанії. Крім того, біз-
нес в аграрному секторі має важливу відмінну рису, що обумовлює додаткове 
джерело гудвілу. Мова йде про використання земельних угідь в процесі сільсько-
господарського виробництва. Дбайливе ставлення до цього фактору виробництва, 
застосування агротехнологій, що забезпечують відтворення земельних угідь, по-
ліпшення їх якості виступає важливим джерелом покращення суспільної думки 
про компанію, зайняту у сфері агробізнесу. На підставі викладеного ми можемо 
скласти узагальнену схему гудвілу аграрної корпорації (рис. 1). 

Конкретизуємо сутність таких джерел гудвілу компанії як соціальна відпо-
відальність та екологічність бізнесу. Соціальна відповідальність є інструментом 
підвищення репутації підприємства, довіри з боку суспільства, інвестиційної 
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привабливості, капіталізації та конкурентоспроможності підприємств, досягнен-
ня їх стійкого розвитку за соціальним, економічним і екологічним напрямами.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Оцінка і джерела гудвілу сучасної аграрної корпорації 
 

За визначенням фахівців Національного інституту стратегічних досліджень 
сучасна організація може бути визнана соціально відповідальною, якщо її дія-
льність відповідає наступним критеріям: 

- добросовісна сплата податків, виконання вимог міжнародного, державно-
го, регіонального законодавств; 

- виробництво та реалізація якісної продукції;  
- реалізація корпоративних програм підвищення фаховості співробітників;  
- реалізація корпоративних програм з охорони та зміцнення здоров’я спів-

робітників; 
- реалізація корпоративних програм морального стимулювання персоналу; 
- реалізація благодійних і спонсорських проектів;  
- участь у формуванні позитивної суспільної думки про бізнес [4]. 
Корпорації агробізнесу неоднорідні у своїй масі, як за критерієм обсягів 

діяльності, так і за орієнтацією на соціальні потреби. Поряд з компаніями, наці-
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