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ИКОНОМИКИ  

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

*135753* 
Мусінькевич О. М., Коваль Л. В. 

Вінницький національний аграрний університет, Україна 
 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Останнім часом приділяється значна увага використанню об’єктів немате-

ріальних активів у господарській діяльності підприємства як потенційного дже-
рела отримання економічних вигод.  

Внаслідок швидкого розвитку ринкових відносин, стрімкості та масштаб-
ності технологічних змін неможливо забезпечити конкурентоспроможність 
компаній лише за рахунок використання матеріальних та фінансових ресурсів, 
які стають загальнодоступними для більшості економічних суб’єктів. Сьогодні 
навіть підприємець-початківець розуміє необхідність поєднання у бізнесі мате-
ріальної (основних засобів і оборотних фондів) та нематеріальної (фірмові на-
йменування, ліцензії, торгові марки, ноу-хау та ін.) складових [1]. 

Нематеріальні активи повинні використовуватись для підвищення доходності 
підприємства, що володіє цими активами. Тому виникає потреба швидкого розвитку 
облікового аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами. 

Проблемам обліку нематеріальних активів присвячували свої дослідження 
такі вчені: Н.М. Балакірєва, І.А. Бігдан, В.Б. Гурко, А.В. Казін, І.І. Криштопа, 
С.Ф. Легенчук, Н.М. Малюга, О.В. Михайлов, Т.В. Польова, В.С. Ржаніцина, 
Сунь Лінь, Н.А. Трофімова, А.А. Турченко, С.В. Шульга та ін. Але проблема 
обліку нематеріальних активів містить ще багато невирішених питань в теорії 
обліку, що знижує можливості практики. 

За визначенням Коблянської О.І., термін «нематеріальні активи» охоплює 
будь-які (їх коло залишається невичерпним) безтілесні об’єкти цивільного обі-
гу, що можуть бути капіталізовані підприємством, організацією, установою. 
Бутинець Ф.Ф. підкреслює те, що особливістю нематеріальних активів, є відсу-
тність фізичної субстанції [1]. 

Метою є дослідження проблем обліку нематеріальних активів на підпри-
ємствах і розробка пропозицій стосовно шляхів удосконалення даного питання.  

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації 
про нематеріальні активи і розкриття інформації про них у фінансовій звітності 
визначені П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Згідно із цим положенням, нема-
теріальні активи – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, 
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може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою викорис-
тання більше одного року або одного операційного циклу для виробництва, то-
ргівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам [3].  

Занизькі показники частки нематеріальних активів зумовлені, насамперед, 
недосконалою методикою їх обліку та проблемами у вітчизняній правовій базі. 
До основних проблем належать такі: 

- законодавство у сфері обліку звужує склад нематеріальних активів (НА), зокре-
ма, зараховуючи витрати зі створення багатьох НА до витрат звітного періоду, а мето-
дика обліку деяких об'єктів інтелектуальної власності взагалі відсутня [3]; 

- поряд з існуванням НА, якими підприємство користується або на правах 
власності, або на ліцензійній основі (як позикові), методичний підхід до відо-
браження обох груп НА у звітності однаковий, що призводить до збільшення 
вартості майна та не дозволяє об'єктивно оцінити активи тим користувачам, які 
не можуть отримати додаткової інформації [2]; 

- часто облікова вартість НА нижче ринкової, що призводить до заниження 
вартості майна підприємства, оскільки в обліку, як правило, використовується 
витратний підхід. Наприклад, вартість реєстрації торгової марки на момент фо-
рмування НА та через тривалий період часу буде вміщувати лише частину по-
несених витрат, що значно відрізняється від ринкової ціни, оскільки з часом, як 
правило, вартість зареєстрованої торгової марки зростає [2]; 

- існує неузгодженість важливих положень окремих документів норматив-
но-правового забезпечення, що визначають методику обліку НА; 

- відсутня єдина обґрунтована методика оцінки НА, що унеможливлює 
розрахунок точних даних у рамках чинної системи обліку. 

Враховуючи проаналізовані проблеми обліку та законодавчої бази щодо 
нематеріальних активів, можна запропонувати такі шляхи їх вирішення: 

- внесення поправок до системи бухгалтерського обліку з удосконаленням 
таких пунктів як: сутності реєстрації торгової марки, авторського права, патен-
тування винаходу і т.п., що дасть змогу бухгалтеру краще розібратися у сутнос-
ті даних об'єктів інтелектуальної власності та оволодіти навичками правильної 
постановки їх на облік і відображення у звітності підприємства; 

- внесення змін до правової бази, пов’язаних з методикою постановки на 
облік і відображення НА у звітності підприємства. Оскільки сьогодні юристи 
вивчають питання, які стосуються реєстрації торгової марки, патентування ви-
находу, авторського права і т.п., тільки з позиції отримання правової охорони та 
захисту, внесення поправок у законодавство повинно сконцентрувати увагу фа-
хівців на методиці обліку НА [5]; 

- узгодження законодавчого регулювання НА, розроблення методик конт-
ролю за формуванням і використанням НА, що допоможе отримати бажаний 
ефект від їх використання;  

- системний та обґрунтований підхід у визначенні вартості нематеріальних 
активів. 

«Ключови въпроси в съвременната наука – 2013» • Том 7 

 109

 

*135753* 

*135779* 

*135781* 

*135837* 

*135841* 

*135852* 

*135872* 

*135922* 

*134806* 

*134844* 

*134873* 

*135024* 

*135238* 

*135477* 

*135694* 

*135832* 

*133006* 

*135075* 

*135575* 

*135719* 

*135761* 

*129492* 

*130441* 

*132059* 

*133020* 

*133397* 

*134237* 

*134286* 

*134333* 

*134789* 

*134895* 

*134908* 

*134965* 

 



Материали за IX международна научна практична конференция 

 108 

Пряжникова Е.В. Применение математических методов для разработки  
и использования моделей прогнозирования........................................................... 52 

ИКОНОМИЯТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА 

Шевчик Н.І., Гаврилевська О.Я., Ткачів С.М. Сутність прихованого 
маркетингу, його роль у просуванні товарів .......................................................... 55 
Абрамович Д.Б. Российский рынок нефтепродуктов:  
особенности и проблемы конкурентоспособности................................................ 57 
Бритвєнко А.С. Стан олійно-жирового комплексу в Україні ............................. 60 
Криванич М.В. Аналіз сутності поняття «міжнародна 
конкурентоспроможність інжинірінгової організації».......................................... 62 
Лобоцька Л.Л., Привалов С.І. Проблеми підвищення  
конкурентоспроможності підприємств виноградно-виноробної галузі України ......67 

ИКОНОМИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Коноваленко К.В., Татаренко В.О. Анализ направлений  
повышения прибыльности предприятий ................................................................ 72 
Ву Тхи Тхань Чук Актуальные проблемы управления экономическим 
потенциалом строительной организации................................................................ 74 
Бегла Ю.М., Хачатрян В.В. Економічний зміст прибутку  
торгового підприємства ............................................................................................ 76 
Шевчик Н.І., Гаврилевська О.Я., Ткачів С.М. Прихований маркетинг,  
його роль у просуванні товарів на підприємстві.................................................... 80 
Польова Л.В. Підготовка фахівців з готельної індустрії до надання послуг  
для людей з особливими потребами........................................................................ 82 
Топишева Г.А. Инновации в пищевой промышленности ................................... 84 
Слезко Т.М. О необходимости пересмотра концепции экономии расходов ..... 86 
Kit Lesya Competitive advantages of networking business structures  
in the modern economy ............................................................................................... 89 
Мустаева Р.Ф., Пуряев А.С. Мероприятия по снижению потерь 
электроэнергии в электросетях ................................................................................ 92 
Благодарна Т.С., Богацька Н.М. Методи нарахування амортизацї  
основних засобів підприємства................................................................................ 95 
Петрига О.М., Попенко К.С. Економічна ефективність діяльності  
та основні шляхи її підвищення в умовах ринкової конкуренції та кризи ......... 99 
Тарасова К.І. Сценарний підхід до оцінки підприємницьких ризиків ............ 103 

«Ключови въпроси в съвременната наука – 2013» • Том 7. Икономики 

 5

- виділення процесу управління інтелектуальними активами як самостійної 
функціональної підсистеми [4]. 

Усі розглянуті нами проблемні питання неодноразово піднімаються науко-
вцями, однак вони не можуть дійти єдності в своїх поглядах. До того ж, одним 
питанням обліку нематеріальних активів приділяється достатньо уваги, інші ж 
залишаються маловивченими. 

Чинне законодавство у сфері обліку значно звужує склад НА, оскільки незрозуміло, 
як обліковувати та до складу яких активів відносити окремі об’єкти (наприклад, об’єкти 
інтелектуальної власності). Категорія НА потребує подальших глибоких та всебічних до-
сліджень, адже вони стали одним з принципово важливих об’єктів обліку вітчизняних 
підприємств. Незважаючи на інтеграцію світової економіки, сьогодні зберігаються націо-
нальні відмінності в обліку НА, тому нагальною потребою є реформування бухгалтерсь-
кого обліку та вдосконалення відповідної нормативної бази. 

Отже, питання обліку нематеріальних активів є досить актуальним, оскільки 
нематеріальні активи надають підприємству довгострокові права або переваги. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ 

 
Зниження рівня платіжної дисципліни та своєчасності виконання договір-

них зобов’язань – проблеми, з якими з кожним роком все більш частіше зустрі-
чаються вітчизняні суб’єкти господарювання. І хоча кількість розрахункових 
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повідомлень зростає з кожним роком, при цьому заборгованість підприємств 
України, як дебіторська, так і кредиторська, доволі висока. Розрахункові відно-
сини, з точки зору бухгалтерського обліку, являють собою одночасно динаміч-
ний процес (проведення платежу до, одночасно чи після отримання товарів, ро-
біт, послуг), так і статичний процес – заборгованість між учасниками розрахун-
кових відносин станом на певну дату. 

Моментом виникнення розрахунків між діловими партнерами є перша з подій: 
1) або дата відвантаження товарів, надання послуг, виконання робіт; 
2) або передплата за договором.  
Це, в свою чергу, тягне за собою виникнення або кредиторської, або дебі-

торської заборгованості. 
Щоб з’ясувати зміст та розкрити економічну сутність дебіторської забор-

гованості необхідно розглянути та проаналізувати її класифікацію. 
Достатньо детально розглядає дебіторську заборгованість Мазаракі А.А. 

Згрупувавши заборгованість за визначеними класифікаційними ознаками. Важли-
вим моментом при класифікації заборгованості за Мазаракі А.А. є те, що він зосе-
реджує свою увагу виключно на дебіторській заборгованості. При цьому автор 
розмежовує дебіторську заборгованість постачальників та дебіторську заборгова-
ність споживачів. Таким чином, хоча Мазаракі А.А. і не виділяє кредиторської за-
боргованості як такої за назвою, проте точно визначає її сутність через призму го-
сподарських процесів торговельного підприємства. Саме в цьому, на наш погляд, 
його визначна заслуга – трактування сутності об’єктів, а не їх назв. 

Слід зазначити, що хоча питання класифікації дебіторської заборгованості 
піднімалося багатьма дослідниками сучасності (Власова І.О., Сурніна К.С., Ма-
раховська Т.М., Любенко О.С.), але на сьогодні немає чітко встановлених її 
класифікаційних ознак.  

Цікавим моментом є той факт, що в бухгалтерському обліку безпосередньо 
не виокремлено стандарту для кредиторської заборгованості. Натомість маємо 
П(С)БО 11 «Зобов’язання», яке визначає методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання підприємства.  

У бухгалтерському обліку також відсутня безпосередня класифікація креди-
торської заборгованості, проте керуючись П(С)БО № 11 «Зобов’язання» можна ви-
окремити два напрями її поділу – за термінами погашення та за контрагентами.  

Отже, за результатами проведеного дослідження щодо класифікації забор-
гованості підприємства, що виникає під час реалізації розрахункових відносин 
між діловими партнерами, видно, що на сьогоднішній день відсутні єдині сис-
тематизовані ознаки їх класифікації.  

З метою вирішення даного питання пропонуємо наступну класифікацію забор-
гованості підприємства з використанням визначених класифікаційних ознак: 

1. учасники розрахункових відносин: дебітори, кредитори; 
2. термін погашення: довгострокова, короткострокова або поточна; 
3. ймовірність погашення: нормальна, сумнівна, безнадійна; 
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Основна ідея методу полягає в оцінці числовим значенням (індексом) сту-
пеня небезпеки розглянутої системи. Існують різні способи як це може бути 
зроблено. Наприклад, найбільш часто при оцінці пожежо- та вибухонебезпеч-
ності використовується метод індексу Дау (Daw Fire and Explosion Index). Да-
ний індекс не ідентифікує окремі ризики, але його значення дає деяку міру рів-
ня небезпечних впливів, пов'язаних з роботою установки або процесу. Знаючи 
індекси Дау для всіх окремих систем підприємства, можна здійснювати постій-
ний оперативний контроль за рівнем безпеки виробництва. 

Іншим прикладом може бути один з непрямих методів кількісної оцінки 
виробничих ризиків – метод Елмері, який оцінює ризики спеціальних витрат. В 
системі Елмері рівень ризиків на підприємстві оцінюється за так званим індек-
сом безпеки, який показує скільки пунктів відповідають вимогам безпеки. 

Недоліком даного методу є те, що всі фактори, що впливають на безпеку 
праці, приймаються рівнозначними. 

Прикладами методу індексів небезпеки можуть також бути індекс ОВР, ін-
декс Монда тощо. 

Однак існують деякі обмеження для використання подібних індексів: може 
не бути абсолютних критеріїв для прийняття або заперечення ризику оскільки 
індекси не відображають повноту інформації, специфіку реалізації сценаріїв 
виробничих аварій і не дозволяють оцінювати ефективність заходів щодо зни-
ження потенційної небезпеки об'єктів. 

Підсумовуючи, ще раз зазначимо, що сутність сценарного підходу до оцін-
ки ризиків полягає в аналізі ситуацій, які можуть виникнути при реалізації тих 
чи інших можливих сценаріїв. Даний метод є досить трудомістким і вимагає 
великих витрат часу, проте, на наш погляд, може бути досить корисним для ви-
явлення технічних ризиків на промислових підприємствах. 
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4.забезпеченість: забезпечена (вексель, застава, договір страхування, гара-
нтія), незабезпечена; 

5. строки платежу: заборгованість, термін сплати якої не настав, простро-
чена, відстрочена. 

 На наш погляд, згрупована саме за цими ознаками заборгованість, що ви-
никає в процесі розрахунків між діловими партнерами, буде якомога краще 
розкривати свою сутність, а обрані ті чи інші класифікаційні ознаки виступати-
муть дієвим механізмом впливу її регулювання. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ  

ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ 
 
На сьогоднішній день внутрішній аудит в Україні поки що не набув доста-

тнього розвитку і поширеного застосування в практиці на підприємствах, тому 
що багато з них, на жаль, недостатньо проінформовані про необхідність та важ-
ливість внутрішнього аудиту. 

Внутрішній аудит є особливою формою контролю, основою планування об-
сягу незалежного зовнішнього аудиту та обумовлений внутрішніми проблемами 
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підприємства. Одним з основних принципів реалізації вимог внутрішнього конт-
ролю є запобігання недостовірній інформації, зловживанням і крадіжкам, що обу-
мовлює структуру та напрями внутрішнього контролю.Проблематика внутріш-
нього аудиту полягає в тому,що він недостатньо забезпечений кваліфікованими 
кадрами і нормативним забезпеченням,яке б повністю регулювало аудиторську 
діяльність на конкретному підприємстві.Метою роботи є дослідження порядку 
проведення внутрішнього аудиту на підприємстві і викриття всіх недоліків,які 
пов’язані з перевіркою бухгалтерської звітності.[1, С. 54]. 

Служба внутрішнього аудиту має бути укомплектована кваліфікованими 
кадрами, які зможуть виконувати покладені на них функціональні 
обов’язки.Основна ознака, за якою внутрішній аудит відрізняють від зовніш-
нього, полягає в тому, що він залежний, тобто підпорядкований керівництву ті-
єї фірми, де він провадиться. Проте об’єктивність внутрішнього аудиту забез-
печується ступенем його незалежності в організаційній структурі управління 
підприємством.[2, С. 33]. 

В умовах економічної кризи ефективність діяльності підприємства багато в 
чому залежить від організації системи внутрішнього контролю. Основним ас-
пектом будь-якої діяльності в тому числі внутрішнього аудиту зокрема, є нор-
мативне забезпечення. В Україні майже відсутнє методичне забезпечення 
внутрішнього аудиту. Це у свою чергу призводить до недоліків при проведені 
аудиту.Становлення зовнішнього аудиту в Україні вже відбулося, але 
вітчизняний внутрішній аудит і в професіональному, і в законодавчому, і в 
інституціональному аспектах знаходиться ще в початковому стані розвитку. 
Стандарти,що регулюють функціонування внутрішнього аудиту в Україні від-
сутні (за винятком нормативних документів НБУ з регламентації внутрішнього 
аудиту в комерційних банках України), і це зменшує поширення передового 
досвіду в цій сфері діяльності на інших підприємствах. [3, С. 55]. 

Ефективний внутрішній аудит може знизити витрати компанії на 
зовнішній аудит, але не може скасувати його необхідність для компа-
нії.Підвищенню ефективності діяльності підприємства може суттєво сприяти 
інтеграція внутрішнього аудиту з управлінським обліком та функціонально-
вартісним аналізом, які спільно мають утворити систему дієвого контролінгу, 
покликану вишукувати та мобілізувати резерви економії ресурсів, раціоналіза-
цію технологічних процесів, зменшення собівартості та підвищення конкурен-
тоспроможності продукції, товарів,робіт (послуг). 

Таким чином наступним проблемним аспектом внутрішнього аудиту є визна-
чення його місця у системі управління підприємством. Тобто підприємство має роз-
глядати внутрішній аудит як систему, що покликана знайти приховані резерви на 
підприємстві з метою покращення ефективності діяльності підприємства. 

До проблемних аспектів внутрішнього аудиту в Україні слід віднести: 
- недостатню кількість методичних розробок з аудиторського контролю; 
- неефективність діючої нормативно-правової бази в питанні внутрішнього аудиту; 
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Дерево подій будується, починаючи з заданих вихідних подій, так званих 
інцидентів. Потім простежуються можливі шляхи розвитку наслідків цих подій 
по ланцюжку причинно-наслідкових зв'язків в залежності від відмови або спра-
цьовування проміжних ланок системи. 

Цей метод дозволяє простежити за наслідками кожної можливої вихідної події і 
обчислити максимальну ймовірність головної події кожного з таких інцидентів.  

3. «Дерево відмов». Аналіз ризику може відбуватися і у зворотний бік 
– від відомого наслідку до можливих причин. Це графічне описання всього ла-
нцюжка подій, наслідки яких можуть привести до деякої головної події. Інакше 
кажучи, дерево відмов знаходить шляхи, за якими окремі індивідуальні події 
можуть в результаті їх комбінованого впливу призвести до потенційно небезпе-
чних ситуацій. 

Методи дерева відмов і дерева подій взаємно доповнюють один одного. В 
останні роки ці методи отримали широке розповсюдження в багатьох галузях 
промисловості в усьому світі. Також ці методи іноді застосовуються для оцінки 
інвестиційних ризиків. 

Головною перевагою цих двох методів є можливість ідентифікувати всі 
ризики, властиві системі, та кількісно їх описати. До недоліків даних методів, 
на нашу думку, слід віднести занадто великі витрати часу, як на побудову діаг-
рам, так і на вивчення відповідної техніки. 

4. Метод «Події-наслідки». В англомовній літературі цей метод носить 
назву HAZOR – Hazard and Operability Research. За суттю це той самий метод де-
рева подій, але тільки без використання графічного зображення ланцюжків подій 
та оцінки ймовірності кожної події. Головна ідея методу полягає в розчленуванні 
складних виробничих систем на окремі більш прості для аналізу частини.  

У рамках розглянутого методу процес ідентифікації ризику поділяється на 
чотири послідовних етапи. На першому етапі визначається призначення дослі-
джуваної частини установки або процесу; на другому вивчаються можливі від-
хилення від нормального режиму роботи; на третьому шукаються причини цих 
відхилень; а на четвертому виявляються наслідки можливих відхилень. Цей ме-
тод підходить як для діючого підприємства, так і для стадії проектування будь-
якої системи чи процесу. 

Аналогічно з попередніми методами, метод «події-наслідки» дає можли-
вість дуже детального виявлення ризиків того чи іншого проекту підприємства. 
Разом з тим, метод є дуже трудомістким і потребує значних витрат часу. Однак 
головним недоліком, на наш погляд, є небезпека упущення деяких аспектів ри-
зику, що пов'язано з частою необхідністю спрощення схеми установки. 

5. Індекси небезпеки. Методи індексів небезпеки придатні при оцінці 
потенційної небезпеки, що існує на промисловому підприємстві в тому випад-
ку, якщо потрібно оцінити ризик інтегрально, не вдаючись у деталі виробничих 
процесів [3, с. 80]. Індекси ризику – це окремі числа або табличні значення, які 
можуть використовуватися або в абсолютному, або у відносному сенсі. 
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Головне завдання якісної оцінки ризику – визначити можливі види ризику, 
оцінити ступінь їх небезпеки і виділити фактори, що впливають на рівень ризику. 

Кількісна оцінка ризику полягає у наданні ризику числового значення. 
Проведення цієї оцінки є особливо важливим у тих випадках, коли існує мож-
ливість вибору конкретного управлінського рішення із сукупності альтернатив-
них варіантів. 

Використовуючи наявні статистичні дані, можна оцінити і ймовірність ви-
никнення несприятливих подій, і розміри збитку. Цей метод підходить для час-
тих і однорідних подій, в той час як для рідкісних унікальних подій, які не ма-
ють репрезентативної статистики, найчастіше використовується теоретичний 
аналіз системи, що має на меті виявити можливий хід розвитку ситуації і ви-
значити її наслідки. Умовно такий метод можна назвати сценарним підходом. 

 Серед методів сценарного підходу до оцінки ризиків можна виділити наступні: 
1.  «Дерево рішень». Цей метод являє собою діаграму, що відображає 

сукупність можливих напрямів дії, ймовірні події та потенційні результати ко-
жного напряму діяльності.  

Дерево рішень має орієнтовану структуру – від одного вихідного стану до 
множини кінцевих. Гілкам дерева ставлять у відповідність суб’єктивні та 
об’єктивні оцінки можливих подій. Рухаючись вздовж побудованих гілок і ви-
користовуючи спеціальні методики розрахунку ймовірностей, оцінюють кожен 
шлях і потім вибирають найменш ризикований. 

Особливо корисною ця методологія може бути у тих випадках, коли рішен-
ня, що приймаються в даний момент, залежать від рішень, прийнятих раніше, і, у 
свою чергу, визначають сценарії подальшого розвитку подій. Тим не менш, ми 
підтримуємо думку вчених [1; 2] і вважаємо, що для оцінки підприємницького 
ризику даний метод не зовсім підходить, оскільки він є надто трудомістким і 
враховує тільки ті дії, які має намір здійснити сам підприємець, і тільки ті ре-
зультати, які з його точки зору можуть мати місце. При цьому зовсім не врахову-
ється вплив зовнішнього середовища на діяльність господарюючого суб'єкта, а 
сам підприємець не завжди може передбачити хід дій конкурентів. 

Відзначимо, що автори, які розглядають сценарну методологію оцінки ри-
зику не включають у варіацію використовуваних методів метод «дерева рі-
шень» [3; 4]. Інші ж автори розглядають цей метод окремо, як ще один специ-
фічний спосіб оцінки ризику [1; 2; 5; 6]. Однак метод «дерева рішень», як і всі 
інші методи, що будуть описані далі, підсумком розгляду процесу має побудову 
ланцюжків подій, пов'язаних з причинно-наслідковими зв'язками, для кожної з 
яких визначена відповідна ймовірність. Саме це, на наш погляд, і дає підставу 
віднести цю методологію до сценарного підходу. 

2. «Дерево подій». Даний метод – це графічний спосіб простежування 
послідовності окремих можливих інцидентів (наприклад, відмов або несправ-
ностей яких-небудь елементів технологічного процесу) і обчислення сумарної 
ймовірності кінцевої події, що приводить до збитків [4, с. 68]. 
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- недостатню кількість кваліфікованих аудиторських кадрів; 
Перераховані проблемні аспекти розвитку внутрішнього аудиту в Україні 

призводять до меншої ефективності здійснення внутрішнього аудиту на 
підприємстві та недовіри до такої системи.  

На основі проведеного дослідження організації системи внутрішнього ау-
диту можна виокремити і використати в українській практиці наступні вимоги: 

- встановлення надійної та дієвої системи внутрішнього аудиту; 
- забезпечити ефективність функціонування даної системи; 
- безперервність розвитку та удосконалення системи; 
Таким чином, першочерговими завданнями регулювання внутрішнього ау-

диту в Україні є: 
- удосконалення законодавчого регулювання;  
- визначення на методичному рівні його принципів;  
- подальша розробка і впровадження нормативів;  
Перспективи розвитку внутрішньго аудиту в Україні є,адже поступово він 

набирає популярності і обов’язковості серед підприємств різних галузей про-
мисловості і дає можливість вчасно реагувати і контролювати бухгалтерську 
звітність,і всю економічну систему на підприємстві. 
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ВИМОГИ ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСИТЕМИ 

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 
 

В умовах зростання ролі облікової інформації в управлінні підприємством 
підвищується вплив контролю, як невід’ємної складової забезпечення її достовір-
ності. Значна кількість підприємств сьогодні намагається впровадити ефективну і 
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економічну систему внутрішнього контролю, що в свою чергу потребує високого 
рівня підготовки персоналу, на якого будуть покладатися контрольні функції. 

Оскільки в основі функціонування системи внутрішнього контролю є ви-
значення законності і доцільності здійснюваних на підприємстві операцій, ефе-
ктивності використання майна підприємства, грошових коштів та товарно-
матеріальних цінностей то, відповідно вимоги до якості підготовки осіб, на 
яких будуть покладені зазначені функції постійно зростає. Так, окрім глибоких 
знань законодавства та професійних знань обліку і аудиту працівники служби 
внутрішнього контролю мають володіти аналітичними здібностями, організа-
ційними навиками та вміннями формувати висновки, а також володіти інфор-
маційними технологіями. Крім того, серед особистих якостей повинні мати мі-
сце психологічна стійкість та вміння об’єктивно оцінювати ситуацію та неупе-
реджено визначати недоліки і порушення, а також уважність та уміння форму-
вати відповідну інформаційну базу для прийняття управлінських рішень. Окрім 
зазначених характеристик, у вітчизняній практиці на підприємствах висуваєть-
ся і ряд внутрішніх вимог до контролюючого персоналу. Так наприклад на по-
саду керівника служби внутрішнього контролю намагаються обирати саме сер-
тифікованих аудиторів, хоча це не є обов’язковим. В довіднику кваліфікаційних 
характеристик професій працівників не визначено вимог до професії внутріш-
нього аудитора, при цьому серед схожих за змістом професій, які там зазнача-
ються – є голова спостережної (наглядової) ради, головний ревізор, начальник 
контрольно-ревізійного відділу, бухгалтер ревізор, ревізор та ін. Всі ці професії 
окрім відповідної вищої освіти передбачають досвід роботи не менше двох ро-
ків (в окремих випадках  рік), та на відміну від закордонної практики, не вима-
гають обов’язкового отримання диплому міжнародного зразка.  

Найвищого рівня розвитку в Україні внутрішній аудит набув саме у фінан-
сових, банківських установах та в державному секторі. Частково кваліфікаційні 
вимоги до внутрішніх аудиторів представлені в методичних рекомендаціях що-
до проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, відповідно до яких, 
служба внутрішнього аудиту комплектується професійно придатними кваліфі-
кованими кадрами, які можуть виконувати покладені на них обов’язки [1]. Про-
те чіткості у розуміння вимог до працівників служби внутрішнього контролю 
дані методичні рекомендації не вносять, оскільки покладають питання їх визна-
чення на самі фінансові установи шляхом їх затвердження положенням про 
службу внутрішнього аудиту.  

В свою чергу, проект Закону України «Про державний внутрішній фінан-
совий контроль» ст. 13 визначає, що внутрішніми аудиторами можуть бути фі-
зичні особи, які спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якос-
тями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні службові обов'язки 
та які не мають судимостей [2]. При цьому самі кваліфікаційні вимоги до внут-
рішніх аудиторів залишаються в даному нормативному акті також не визначні і 
покладаються на Міністерство фінансів України.  
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тис. грн.. Отже, виробництво і реалізація продукції підприємства замість збит-
кового стане прибутковим. 

При цьому фондовіддача зросте з 1,94 грн. до 2,61 грн. – на 34,54%. Фон-
домісткість продукції знизиться майже в 1,4 рази, що теж є позитивом. 

Продуктивність праці персоналу підприємства в порівнянні з базовим пе-
ріодом зросте на 46,18% – на 168,0 тис. грн. на 1 чол.. 

Рівень рентабельності продукції зросте майже в 2,7 рази і становитиме 
21,22%, рівень рентабельності виробництва теж значно зросте і становитиме 
21,01%, буде достатнім для розширеного відтворення виробництва. 

Точка беззбитковості роботи підприємства (визначення якої є важливим 
для ефективного управління виробництвом) буде на рівні 7897,6т. (при потуж-
ності 16112,5т.) виробництва і реалізації продукції. Зона безпеки при цьому бу-
де достатньо великою – 51,0%. Звідси слідує, що розглянуті заходи щодо під-
вищення ефективності і реалізації продукції підприємства є реальними для 
впровадження та порівняно високоефективними, відносяться до організаційно-
економічного характеру та не потребують додаткових капітальних витрат, що 
має дуже важливе значення для сучасних умов господарювання. 

Реалізація запропонованих заходів в перспективі сприятиме не тільки під-
вищенню економічної ефективності і реалізації продукції, а і зміцненню фінан-
сово-економічного стану підприємства та підвищенню його конкурентоспро-
можності тривалий період часу. 
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СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ  
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ 

 
Доцільність прийняття конкретного управлінського рішення, в природі 

якого закладена певна ступінь ризику, може бути виявлена шляхом його аналізу 
та оцінки. Інакше кажучи, для ефективного управління підприємством необхід-
но не тільки знати про можливе існування деякого абстрактного ризику, а необ-
хідно і провести його якісний та кількісний аналіз.  
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Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства передбачає 
здійснення на підприємстві цілого комплексу наступних заходів:  

- усунення фактичних перевищень витрат на виробництво і реалізацію 
продукції до рівня планових (нормативних) та середньогалузевих за рахунок 
організації дійового планування, обліку та контролю за використанням матеріа-
льних, трудових та грошових ресурсів на виробництво і реалізацію продукції та 
за рахунок цього зменшити ціну її реалізації до рівня ринкової конкурентосп-
роможності та прийнятного (прибуткового) для підприємства; створення відді-
лу маркетингу; 

- розширення та оновлення асортименту продукції, створення складів-
магазинів з реалізації продукції підприємства в різних зонах країни. 

Це сприятиме відновленню ринків збуту та збільшенню обсягів виробниц-
тва і реалізації продукції, підвищенню ефективності використання трудових, 
матеріальних і грошових ресурсів підприємства та ін.. 

Здійснення заходу щодо удосконалення організації і посилення мотивації 
праці на підприємстві передбачає створення спеціалізованих бригад і ланок на ви-
робництві продукції з режимом праці в три зміни на добу, з двома вихідними за 
графіком на протязі робочого тижня, на умовах бригадної акордно-преміальної 
форми оплати праці з урахуванням кінцевих результатів (кількості і якості та зни-
ження собівартості продукції, економії всіх видів ресурсів та дотримання трудової 
і технологічної дисципліни), а також проведення скорочення ІТР до нормативного 
рівня. Це сприятиме збільшенню обсягів виробництва та реалізації продукції за 
рахунок підвищення продуктивності праці, більш ефективному використанні на-
явної виробничої потужності, зниженню собівартості продукції та ін.. 

В результаті реалізації запропонованих заходів підвищення ефективності 
виробництва та реалізації продукції на підприємстві, по нашим розрахункам, є 
можливим досігти в підсумку збільшення виробництва продукції в перспективі 
в порівнянні з базовим 2008р. (коли виробництво продукції було найбільшим і 
вся вироблена продукція протягом року біла реалізована) на 34,86% (більше 
ніж в 1,3 рази) і довести до 508421,7 тис. грн., в тім числі за рахунок першого 
заходу – на 23,47% – на 88496 тис. грн.. коефіцієнт використання виробничої 
потужності підприємства при цьому зросте з 0,76 до1,04, що є важливим факто-
ром підвищення ефективності використання основних засобів виробництва. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції збільшиться на 34,61% – на 127895 
тис. грн.,загальна сума собівартості реалізованої продукції зменшиться на 2,84% – 
на 11989,9 тис. грн.. собівартість одиниці продукції при цьому знизиться на 
29,36% і становитиме 24748 грн. Це створює умови для можливої реалізації оди-
ниці продукції за ціною 30000 грн., яка є ринковою конкурентоспроможною та 
прийнятною (прибутковою) для підприємства, що є вирішальним фактором вирі-
шення проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства. 

Прибуток підприємства значно збільшиться і становитиме 87066,9 тис. грн. 
проти – 52748 тис. грн., чистий прибуток підприємства становитиме 60946,8 
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В проекті методичних рекомендацій, які були розроблені в 2010 році Наці-
ональним центром обліку та аудиту Національної Академії статистики, обліку 
та аудиту та Всеукраїнською громадською професійною організацією «Гільдія 
професійних внутрішніх аудиторів України» визначено, що кваліфікаційні ви-
моги мають бути визначені Положенням про службу внутрішнього аудиту, та 
можуть бути закріплені у відповідному внутрішньому стандарті [3]. До 
обов’язкових вимог пропонують відносити наявність національного кваліфіка-
ційного сертифікату внутрішнього аудитора та щорічне обов’язкове підвищен-
ня кваліфікації. Окрім загальних вимог про рівень знань та освіту проект мето-
дичних рекомендацій, в якості додаткових вимог, висуває наявність одного з 
професійних сертифікатів чи дипломів CIA (Certified Internal Auditor), ACCA 
(Association of Certified Chartered Accountants), DipIFR (Diploma in International 
Financial Reporting), CIPA (Certified International Professional Accountant).  

Таким чином, не зважаючи на недостатній рівень нормативного обґрунту-
вання процесу формування кадрової складової системи внутрішнього контро-
лю, останніми роками в законодавстві України відбуваються тенденції і спроби 
врегулювання окремих її моментів. Проте сьогодні цього не достатньо, а тому 
виникає потреба у розробці єдиних універсальних і комплексних підходів до 
формування системи внутрішнього контролю, в цілому, та її окремих складо-
вих, зокрема. 
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1. Методичні ркомендації щодо проведення внутрішнього аудиту 
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фінансових послуг України від 27.09.2005. – №4660. – Режим доступу: 
http://www.dfp. gov.ua/ fileadmin/downloads/dsrnfu/Method_internal_audit.pdf 

2. Проект Закону України «Про державний внутрішній фінансовий кон-
троль» – Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/51285; 
jsessionid= 9EDFB02B05DD07C203DF1B2FF707D323 

3. Методичні рекомендації по організації внутрішнього аудиту у 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. 
НАПРЯМКИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 
 У розвинених країнах уміло сформована облікова політика, яка 

використовується як складова загального механізму управління господарською 
діяльністю підприємств. На нашу думку, саме цей документ повинен мати 
управлінський напрямок і є основою усього інформаційного забезпечення сис-
теми управління господарською одиницею. 

Висвітленням даного питання займалися такі науковці як Лазаренко Д.О., 
Левченко О.П., Черній М.Я. В своїх працях вчені досліджували принципи та 
методику формування облікової політики.  

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні» облікова політика є сукупністю принципів, методів і проце-
дур, що використовуються підприємством для складання фінансової звітності [4]. 

Необхідність застосування облікової політики пов’язана із захистом 
інтересів користувачів фінансової інформації підприємств, оскільки від обра-
них методів і процедур обліку залежить достовірність і повнота складеної на 
його основі звітності, зокрема показників, які характеризують фінансовий та 
майновий стан підприємства, результати діяльності [2]. 

Термін «облікова політика» (англ. – accounting policies) офіційно почав ви-
користовуватись у міжнародній практиці з 1973 року, з’явившись у МСБО 1 
«Розкриття облікової політики». З 1997 року діє новий МСБО 1 «Подання 
фінансових звітів», виданий на базі цих стандартів, який містить вимоги до 
розкриття інформації в облікових політиках [ 5]. Варто відзначити також МСБО 
8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», що розкриває 
відповідні питання [6], що містить вимоги щодо розкриття облікової інформації 
та практичні рекомендації із застосування стандартів пов'язаних із 
висвітленням облікової політики у фінансових звітах. 

Ефективність керування господарською діяльністю підприємства і його 
розвиток залежать від уміло сформованої облікової політики, адже, облікова 
політика визначає ідеологію економіки підприємства, дозволяє оперативно реа-
гувати на зміни, що відбуваються у виробничому процесі. 

На сьогоднішній день все частіше спостерігаються формальні методи до 
формування облікової політики в аграрних підприємствах, а саме значні зміни у 
формах власності, організаційних формах підприємства, суттєвим чином впли-
нули на форми й методи планування, управління, аналізу. 

Отже , дослідження формування облікової політики є досить складним, що 
обумовлює і актуальність обраної теми дослідження. На таку ситуацію вплива-
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68 765 тис. грн., що є меншими і в порівнянні з 2006р. на 84 597 тис. грн. – на 
41.09% та на 114 274 тис. грн. – на 62,43%. 

Середньорічна вартість основних фондів підприємства за аналізує мий пе-
ріод збільшилася в 6,4 рази за рахунок переоснащення виробничого обладнання 
і в 2010р. становила 212011,5 тис грн. Фондовіддача за цей період, навпаки, 
зменшилася з 6,26 грн. до 0,57 грн.. Фондомісткість продукції при цьому зросла 
з 0,16 грн. до 1,75 грн.. Фондоозброєність праці, в результаті збільшення серед-
ньорічної вартості основних фондів та зменшення середньорічної чисельності 
працівників на 9,7% – на 78 чол., за цей період зросла з 41,1 тис. грн. до 93,2 
тис. грн. – більше ніж в 7 раз. При цьому продуктивність праці зменшилася в 
2010р. в порівнянні з 2006р в 1,5 рази і становила лише 167,8 тис. грн., коефіці-
єнт використання виробничої потужності підприємства в 2010р. становив лише 
0,20 проти 0,98 в 2006р.. Все це свідчить про незадовільну ефективність вико-
ристання основних виробничих фондів і персоналу підприємства та наявність 
резервів її підвищення. 

Собівартість реалізованої продукції по рокам теж значно коливалася та 
мала тенденцію до значного зростання. В 2010р. вона становила53220,34 грн. і 
була більшою в порівнянні з 2006р. в 3,2 рази та була більшою в 1,6 рази – на 
16270,30грн. від ціни реалізації цього року. Вона була значно більшою також і 
від ціни реалізації і в 2008р. та в 2009р.. В результаті цього підприємство мало 
прибутки лише в 2006р. – 33265 тис. грн. та в 2007р. – 61889 тис. грн., в решту 
років – значні збитки. Чистий прибуток був отриманий підприємством лише в 
2007р. – 1563 тис. грн. 

Рівень рентабельності продукції та виробництва в цілому (основного пока-
зника ефективності діяльності підприємства) був позитивним лише за 2006р. – 
22,2% і 25,48% та за 2007р. – відповідно 12,06% і 15,09%, в решту років – був 
мінусовим, відповідно продукції – в межах -5,34%-30,58%, виробництва – в 
межах -3,68% -15,56%. 

В результаті,незважаючи на наявність необхідної сучасної матеріально-
технічної виробничої бази та достатньої кількості і необхідних професій персо-
налу, підприємство на протязі останніх трьох років має низьку фінансову стій-
кість і платоспроможність та низьку ліквідність. 

Основними причинами незадовільного стану ефективності його виробни-
чої діяльності є перш за все не конкурентоспроможність продукції підприємст-
ва за ринковою ціною реалізації, допущення значних фактичних перевищень 
витрат за останні три роки в порівняння з плановими (нормативними) та серед-
ньогалузевими витратами на виробництво і реалізацію продукції, а також зрос-
тання цін на сировину і паливно-енергетичні ресурси. 

Тому, в цілях підвищення ефективності діяльності підприємства, нами 
пропонується здійснення наступних заходів:  

 Підвищення конкурентоспроможності продукції;  
 Удосконалення організації та підвищення мотивації праці. 
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 Узагальнюючі показники ефективності діяльності підприємства: 
норма прибутковості, рентабельність продукції, коефіцієнт ефективності засто-
совуваних ресурсів. 

Саме рентабельність продукції, як основний показник ефективності діяль-
ності підприємства, показує скільки прибутку має підприємство з кожної грив-
ні, витраченої на її виробництво і реалізацію. 

В зв’язку з цим слід відмітити, що рівень рентабельності операційної дія-
льності у більшості підприємств промисловості, в цілому по Україні, за останні 
п’ять років є порівняно низьким та має тенденцію до подальшого зниження. 
Так, якщо за 2005р. він становив 5,5%, то за 2009р. – лише 1,7%. Рентабельність 
підприємств переробної промисловості була ще меншою – відповідно 5,3% і 
1,4%, в тому числі: виробництва хімічної та нафтохімічної промисловості від-
повідно 7,8% та -1,2%,металургійного виробництва та металевих виробів 7,2% 
та -2,3%, машинобудування 3,4% та 4,6%, легкої промисловості 3,1% та 0,2%. 

Якщо за підсумками господарської (виробничої) діяльності за 2005р. 33,8% 
промислових підприємств було збитковими, то за 2009р. – 4.,7% [1]. Це свід-
чить про те, що переважна більшість промислових підприємств є економічно 
слабкими, низькорентабельними та збитковими – фінансово нестійкими і не-
спроможними забезпечити фінансування інноваційних і інвестиційних процесів 
виробництва (придбання нової техніки та впровадження нових технологій і ін..) 
за рахунок власних коштів та розширене відтворення виробництва. А тому пи-
тання підвищення економічної ефективності виробництва і реалізації продукції 
та в цілому діяльності підприємства є достатньо актуальним.  

Фактично визначення ефективності виробництва лягає в оцінці його ре-
зультатів. Ефективність підприємства являє собою комплексну оцінку кінцевих 
результатів використання основних і оборотних засобів, трудових і фінансових 
ресурсів та нематеріальних активів за певний період часу. 

Основний вид ефекту, який враховується при оцінці ефективності – еконо-
мічний. Кількісний економічний ефект оцінюється обсягами виробництва про-
дукції (робіт, послуг) , грошовими потоками та прибутками [2]. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції є основним джерелом покриття 
здійснених підприємством витрат і формування прибутку, одним з основних 
показників, що відображають фінансовий стан підприємства. 

Стан економічної ефективності та пошук шляхів її підвищення нами дослі-
джено на прикладі крупного виробничого акціонерного підприємства за 
п’ятирічний період його діяльності. 

Аналіз результатів фінансово-економічної діяльності підприємства свід-
чить про те, що як обсяги виробництва і реалізації продукції, так і виручка від її 
реалізації були нестабільними по рокам та значно коливалися. Найбільші обся-
ги виробництва і реалізації продукції в цінах (реалізації) були в 2008р. – відпо-
відно 376 999 тис. грн. і 369 475 тис. грн., були більшими в порівнянні з 2006р. 
в 1,8 та майже в 1,9 рази. Найменшими вони були в 2010р. – 121 297 тис. грн. і 
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ють як відсутність достатнього практичного досвіду керування в ринкових умо-
вах, так і недостатнє законодавче врегулювання цього питання. 

На вибір і обґрунтування облікової політики підприємства впливають такі 
основні фактори: 

- форма власності та організаційно-правова форма підприємства; 
- галузева приналежність або вид діяльності; 
- обсяги діяльності, чисельність працівників і тощо; 
- система оподаткування; 
- ступінь свободи діяльності в ринкових умовах; 
- стратегія фінансово-господарського розвитку; 
- система матеріального стимулювання і ефективності роботи 

підприємства [2]. 
Подальші наукові дослідження в галузі бухгалтерського обліку і аналізу 

мають бути спрямовані на створення нових уніфікованих алгоритмів форму-
вання облікової політики згідно з характерними мікроекономічними властиво-
стями окремого суб’єкта господарювання[1]. 

В Україні, як і в більшості країн світу, суб’єкти господарювання 
самостійно визначають облікову політику, обирають форму бухгалтерського 
обліку, синтетичні та аналітичні бухгалтерські рахунки, організують систему 
внутрішнього контролю. При цьому необхідно керуватись вимогами законодав-
ства, що не завжди відрізняється досконалістю та послідовністю. Щодо 
облікової політики, наслідком недоліків законодавчого регулювання стало не-
ефективне її впровадження та використання підприємствами на практиці. Це, у 
свою чергу, негативно впливає на ефективність роботи суб’єктів господарю-
вання загалом. Одним із шляхів вирішення даної проблеми є врахування 
організаційно-технологічних особливостей діяльності підприємств як основи 
при розробці ними облікових політик [3].  

Отже, розробка та прийняття облікової політики кожним підприємством 
сприяє поліпшенню бухгалтерського обліку і звітності, що в кінцевому 
підсумку забезпечить ефективність прийнятих рішень і діяльності 
підприємства. 
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Важную роль в функционально развитых системах управления специаль-
ного назначения гибких современных производств играет учёт. Специфика 
осуществления функции учёта в функционально развитых системах управления 
специального назначения гибких современных производств проявляется, преж-
де всего, в том, что наибольший объем учётно-экономической работы выполня-
ется заранее, до момента начала производственного процесса. Так, еще на ста-
дии разработки алгоритмов управления гибкими современными производства-
ми проводится сравнительный учёт параметров различных производственных 
ситуаций, которые могут возникнуть при производстве конкретных изделий 
(деталей). На основе полученной учётно-экономической информации, исходя 
из возможности изготовления одних и тех же изделий (деталей) по различным 
вариантам рабочей технологии с учётом максимального ограничения простоев 
оборудования, допустимой нагрузки на инструменты и оснастку и других кри-
териев, вырабатываются оптимальные для определенных производственных си-
туаций управляющие решения, которые образуют соответствующую библиоте-
ку в информационном фонде функционально развитых систем управления спе-
циального назначения гибких современных производств и в дальнейшем реали-
зуются с помощью специальных программ. 

Вторично методы бухгалтерского учёта используются в функционально 
развитых системах управления специального назначения гибких современных 
производств непосредственно на стадии осуществления производственного про-
цесса при регламентном поступлении данных о состоянии объекта управления 
или при возникновении сигнальной информации об отклонениях от нормальных 
условий производства. В таких случаях на основе поступившей оперативной ин-
формации, содержащей конкретные параметры сложившейся производственной 
ситуации, дается описание этой ситуации по определённой схеме и через посред-
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 
 В УМОВАХ РИНКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КРИЗИ 

 
Успішна реалізація стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах пе-

редбачає здійснення не лише результативності,а й ефективності виробничої ді-
яльності.Передумови виникнення потреби в ефективному веденні господарсь-
кої діяльності підприємства є наявні проблеми в умовах економічної кризи об-
меженості ресурсів з одного боку, і постійне прагнення до зростання результа-
тів його діяльності – з іншого. Саме ефективне використання наявних ресурсів 
дає змогу задовольнити максимум потреб підприємства й отримати бажаний 
результат. Тому наряду зі збільшенням виробництва і реалізації продукції, пи-
тання підвищення його ефективності, особливо в умовах постійного посилення 
ринкової конкуренції, набуває першочергове значення. 

Під ефективністю як економічною категорією розуміють міру витрат ресур-
сів, необхідних для нагромадження та використання багатства суспільством. Під-
вищення ефективності є конкретною формою прояву дії закону економії робочого 
часу. Звідси, економічна ефективність – економія суспільно необхідного часу на 
виробництво то споживання товарів і послуг. Суть проблеми підвищення ефекти-
вності виробництва полягає в тім, щоб на кожну одиницю ресурсів (витрат) – тру-
дових,матеріальних і фінансових – досягти максимально можливого збільшення 
обсягу виробництва (доходу,прибутку). Виходячи з цього, єдиним макроекономі-
чним критерієм ефективності виробництва (діяльності) стає зростання продуктив-
ності суспільної (живої та уречевленої) праці. Кількісна визначеність і зміст кри-
терію відображаються в конкретних показниках ефективності виробничо-
господарської та іншої діяльності суб’єктів господарювання.  

У системі показників ефективності виробництва виділяють такі основні їх групи: 
 Ефективність використання основних засобів: фондовіддача, фон-

домісткість, рентабельність основних засобів, коефіцієнт інтенсивного викори-
стання обладнання, коефіцієнт змінності обладнання; 

 Ефективність використання оборотних засобів: коефіцієнт оборот-
ності, коефіцієнт завантаження, тривалість обороту, рентабельність оборотних 
засобів; 

 Ефективність використання трудових ресурсів: продуктивність праці, 
трудомісткість продукції, фондоозброєність, зарплато місткість продукції; 
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Третій фактор зазначає, що вибір методу залежить від кваліфікації праців-
ника, який буде здійснювати нарахування амортизації. 

Висновки 
Таким чином, проаналізувавши все вище зазначене, можна зробити висно-

вок, що вдосконалення амортизаційної політики підприємств повинно сприяти 
розвитку економіки країни в цілому. На сьогодні немає конкретних положень 
вибору методу нарахування амортизації. Тому неможливо визначити який із 
даних методів би був найкращим для підприємств різних форм власності. На 
нашу думку , усі методи нарахування амортизації можна вважати рівноправни-
ми, тому що всі вони виконують однакову функцію – поступово переносять ва-
ртість основних засобів на результати діяльності. Отже, обраний підприємст-
вом метод повинен сприяти прискоренню оновлення основних засобів, визна-
ченню реальної величини прибутку, найкраще враховувати усі фактори, 
пов’язані з експлуатацією об’єкта основних засобів. 
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ство блока управления информацией указанное описание передаётся в блок учё-
та ситуаций. Далее путем обращения к информации ряда справочных массивов 
по заранее заложенному в систему учётно-экономическому алгоритму выполня-
ется сравнение параметров реальной ситуации со стандартными ситуациями, 
описанными в информационном фонде функционально развитых систем управ-
ления специального назначения гибких современных производств. 

Цель такого сравнения – выбрать стандартную ситуацию, имеющую наи-
меньшие отклонения по состоянию элементов технического комплекса и необ-
ходимым ресурсам от реальной, чтобы совокупные затраты и потери, связанные 
с перестройкой производственной системы, оказались наименьшими. После на-
хождения нужной стандартной ситуации автоматически определяется управ-
ляющее решение по переходу на другой вариант рабочей технологии изготовле-
ния прежних изделий, позволяющей, если это возможно, в определенном вре-
менном интервале обойти узкие места производства, или по переходу на изго-
товление последующего приоритета. При этом с точки зрения технологии управ-
ления каждому управляющему решению в функционально развитых системах 
управления специального назначения гибких современных производств соответ-
ствует комплекс команд, передаваемых из блока распределения информации в 
блоки управляющей части: в блок подготовки производства, который задаёт 
приоритет работ, рассчитывает размер партии изделий, обеспечивает ввод дан-
ных для запуска и окончания производства партии изделий; в блок управления 
состоянием оборудования, который настраивает оборудование на изготовление 
конкретных изделий по заданной технологии; в блок управления инструментом 
и оснасткой, который выдает информацию относительно номенклатуры и коли-
чества необходимых инструментов и оснастки; в блок управления транспорти-
ровкой, который обеспечивает движение заготовок, деталей, изделий между ра-
бочими местами, а также между рабочими местами и складом. 

Следует иметь в виду, что гибкие современные производства – это не 
только высокопроизводительные, но и весьма дорогостоящие технические сис-
темы, существенно влияющие на показатель фондоотдачи основных производ-
ственных фондов на предприятиях. По сравнению со станками с числовым про-
граммным управлением простои технических средств гибких современных 
производств будут обходиться производству значительно дороже. Поэтому за-
дача достижения максимально возможного уровня интенсивной и экстенсивной 
загрузки технического комплекса гибких современных производств является 
особенно актуальной. Данная задача успешно может быть решена только на пу-
ти выбора эффективной методологии управления гибкими современными про-
изводствами. Традиционные методы управления и базирующиеся на них алго-
ритмы решения задач функционально развитых систем управления специально-
го назначения не соответствуют передовому научно-техническому уровню про-
изводственных модулей гибких современных производств и не способны обес-
печить оптимальное управление этими сложными производственными систе-
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мами. Основу построения управляющих алгоритмов в функционально развитых 
системах управления специального назначения гибких современных произ-
водств, на наш взгляд, должны составить методы оперативного управления по 
отклонениям и ситуационного управления. Невнимание в процессе проектиро-
вания функционально развитых систем управления специального назначения 
гибких современных производств к вопросам методологии управления и тем 
более ориентация исключительно на использование ныне применяемых в 
функционально развитых системах управления специального назначения про-
ектных решений могут привести к тому, что уже на этой стадии в проекты 
функционально развитых систем управления специального назначения гибких 
современных производств будут заложены потери в экономическом эффекте, 
которые предприятия должны получить от преимуществ, представляемых гиб-
коперестраиваемой технологией. 

 
*135872* 

 
Шабаловская В.В., Моцук Ю.А. 

Полесский государственный университет, Беларусь 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АУДИТОРА  
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
В современном мире ответственность аудиторов и аудиторских организа-

ций не исчерпывается исключительно удовлетворением потребностей отдель-
ных аудируемых лиц либо интересов иных работодателей. Принимая на себя 
обязанность действовать в общественных интересах, аудиторы должны соблю-
дать нормы профессиональной этики, а также защищать нравственные, мораль-
ные ценности от всех возможных нарушений и посягательств. 

Актуальность рассматриваемой темы определяется тем, что, поскольку в со-
временном мире деятельности аудиторов отводится весьма важная роль, сущест-
вует объективная необходимость поддерживать в общественном мнении уважение 
и доверие к профессии аудитора. А это достигается путем разработки этических 
кодексов аудиторов, а также соответствующих нормативных документов. 

Так, согласно правилам аудиторской деятельности, принятым Министер-
ством финансов Республики Беларусь и разработанным на основе международ-
ного кодекса, при оказании аудиторских услуг аудиторы должны соблюдать 
следующие принципы:  

 независимость, т. е. никто не вправе вмешиваться в профессиональ-
ную деятельность аудиторской организации (аудитора) при проведении аудита; 

 честность, т. е. соблюдение аудитором общих норм морали; 
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зації [5]. Перевагою цього методу є те, що при визначенні суми амортизаційних 
відрахувань враховується інтенсивність використання основних засобів. 

Найбільший вплив на вибір методу нарахування амортизації у практичній 
діяльності справляють такі фактори: 

1)простота (складність) методу та можливість його застосування; 
2) вплив на собівартість продукції й вартість засобів у звітності; 
3) кваліфікація працівника, уповноваженого вирішувати це питання; 
4) наявність корпоративної політики у сфері нарахування зносу [6]. 
З метою нарахування амортизації основні засоби розподіляють на чотири 

групи, для кожної з яких встановлюються відповідні норми амортизаційних 
відрахувань (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Групи основних засобів та норми річних амортизаційних відрахувань 

 

Група 
Відсоток 
відрахувань 

Основні засоби, що входять до групи 

1група 8% 
будівлі, споруди, їх структурні компоненти і передавальні 
пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини. 

2 група 40% 

автомобільний транспорт, включаючи вузли та гуму до нього; 
меблі; побутові, електронні, оптичні, електромеханічні при-
лади й інструменти; конторське (офісне) обладнання; устат-
кування та приладдя для них. 

3 група 24% 
інші об’єкти виробничого призначення, не включені до 
першої й другої груп і четвертої групи. 

4 група 60% 
електронно-обчислювальні машини, інші машини для авто-
матичного оброблення, інформації, їх програмне забезпечен-
ня, інші інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації. 

 
При виборі методу амортизації кожне підприємство повинно враховувати 

специфіку діяльності та мету створення підприємства. Найбільший вплив на 
вибір методу нарахування амортизації у практичні діяльності справляють такі 
фактори: 

 простота (складність) методу та можливість його застосування; 
 вплив на собівартість продукції й вартість засобів у звітності; 
 кваліфікація працівника, уповноваженого вирішувати це питання; 
наявність корпоративної політики у сфері нарахування зносу[ 6].  
Суть першого фактора можна трактувати таким чином, що не кожний ме-

тод можна застосовувати для кожного підприємства, оскільки використання 
кожного з них передбачає дотримання ряду умов. 

У другому факторі амортизацію можна розглядати, як чинник який в зале-
жності від вибору методу амортизації може впливати на зміну собівартості 
продукції та на величину вартості основних засобів у фінансовій звітності під-
приємства.  
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підприємство користується П(с)БО 7 «Основні засоби», а при податкових роз-
рахунках – Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства».  

Згідно п.14.1.3 ПКУ амортизація – це систематичний розподіл вартості ос-
новних засобів, що амортизуються протягом строку їх корисного використання 
(експлуатації). Об’єктом нарахування амортизації є основні засоби. Відповідно 
то П(с)БО 7 «Основні засоби» основні засоби – матеріальні активи, які підприєм-
ство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання то-
варів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адмі-
ністративних соціально-культурних функцій, очікуваний строк використання 
яких більше одного року. Для нарахування амортизації використовують один із 
методів нарахування амортизації. Кожне підприємство самостійно обирає метод 
амортизації і зазначає його в Наказі «Про облікову політику підприємства». 

П(с)БО 7 визначає такі методи амортизації:  
 прямолінійний;  
 кумулятивний; 
 зменшення залишкової вартості;  
 прискореного зменшення залишкової вартості; 
 виробничий; 
 виробничий. 
Суть прямолінійного методу полягає у тому, що вартість об’єкта зменшу-

ється рівномірно протягом терміну використання об’єктів [5]. Згідно з цим ме-
тодом, сума амортизаційних відрахувань залишається незмінною протягом 
усього строку корисного використання основних засобів. Недоліком цього ме-
тоду є те, що суми амортизаційних відрахувань не пов’язані із інтенсивністю 
використання основних засобів. 

Застосування прискореного методу амортизації має переваги порівняно з 
прямолінійним методом. Вони проявляються в тому, що у перші роки викорис-
тання об’єктів нараховуються більші суми амортизації, в результаті чого відбу-
вається прискорене формування власних фінансових ресурсів за рахунок внут-
рішніх джерел [5]. Дані методи доцільно застосовувати у тих випадках коли ос-
новні засоби підлягають швидкому моральному зносу, а недоліком є те ж, що і 
в прямолінійному методі. 

Метод зменшення залишкової вартості передбачає визначення сум амортиза-
ційних відрахувань множенням залишкової вартості об’єкта основних засобів на 
початок звітного періоду на річну норму амортизації [5]. Даний метод можна за-
стосовувати лише тоді, коли визначена ліквідаційна вартість об’єкта амортизації. 

Сутність кумулятивного методу полягає в тому, що для підрахунку суми 
амортизації за обліковий період вартість, що амортизується, множать на куму-
лятивний коефіцієнт [5].  

Виробничий метод базується на обсягах виробництва, і термін, протягом 
якого об'єкт експлуатується, не має жодного значення для нарахування аморти-
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 объективность, т. е. применение непредвзятости и беспристрастно-
сти при составлении аудиторского заключения; 

 профессиональную компетентность и добросовестность, т. е. ауди-
тор должен обладать необходимой профессиональной квалификацией, а также 
усердное и ответственное отношение аудитора к работе; 

 конфиденциальность и профессиональность поведения, т. е. обес-
печение сохранности документов, отказ от передачи их третьим лицам, соблю-
дение приоритета общественных интересов. Соблюдение принципа конфиден-
циальности обязательно и не зависит от продолжения или прекращения отно-
шений с аудируемым лицом. 

К тому же следует отметить, что условия, в которых работает аудитор, мо-
гут привести к возникновению угроз нарушения данных принципов. Поэтому 
аудитор должен не просто следовать вышеизложенным правилам аудиторской 
деятельности, а определять, оценивать и реагировать на угрозы нарушения ос-
новных принципов, размеры и значимость которых отличаются в зависимости 
от того, какие из аудиторских услуг оказываются. 

Согласно международным стандартам большинство угроз нарушения ос-
новных принципов подразделяется на следующие виды: 

 угроза личной заинтересованности, возникающая при наличии у ау-
дитора или его близкого родственника финансовой или другой заинтересован-
ности в клиенте; 

 угроза необходимости самоконтроля, появляется, когда ранее вы-
раженное аудиторское мнение должно быть пересмотрено; 

 угроза заступничества, возникающая, когда аудитор отстаивает та-
кую позицию или точку зрения, которая может вызвать сомнения в его объек-
тивности; 

 угроза близкого знакомства, которая может возникнуть, если в ре-
зультате близких отношений аудитор начинает с излишним сочувствием отно-
ситься к интересам других лиц; 

 угроза шантажа, которая может возникнуть, когда аудитору пытаются 
помешать действовать объективно, угрожая ему или его близким родственникам. 

Для минимизации указанных угроз принимаются меры, предусмотренные 
нормативными документами и профессиональной практикой. Например, уста-
навливаются требования к образованию и опыту для получения профессии, 
требования по поддержанию и повышению профессиональной квалификации 
аудитора, требования правил аудиторской деятельности и требования по прове-
дению уполномоченными органами проверок качества работы аудиторов. К по-
следнему можно отнести:  

- назначение определенного должностного лица ответственным за надзор 
над системой контроля качества в организации;  
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- дисциплинарную ответственность за нарушение политики и процедур, 
установленных организацией;  

 – получение консультаций профессиональных бухгалтерских организаций;  
- привлечение другого аудитора для проверки выполненной работы или 

получения необходимой консультации и др. 
При принятии решения о мерах предосторожности аудитор должен учиты-

вать, какие факты могут быть неприемлемы для пользователя аудиторского за-
ключения, обладающего всей необходимой информацией. 

 Следует добавить, что при выполнении заданий, связанных с обеспечени-
ем уверенности в проводимом аудите, необходимо соблюдать независимость 
аудитора от клиента. Другими словами, аудитор должен действовать с необхо-
димой долей профессионального скептицизма. 

В заключение хочется отметить, что соблюдение общечеловеческих и 
профессиональных этических норм – непременная обязанность и высший долг 
каждого аудитора, руководителя и сотрудника аудиторской организации. 
*135922* 

 
 

Гаркуша Т.М. 
Факультет економіки управління ЗДІА 

 
МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК 

ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ  
 

Анотація. В роботі висвітлено деякі аспекти функціонування механізму 
оподаткування податком на прибуток вітчизняних підприємств. Визначено 
проблеми та шляхи покращення окремих напрямків щодо удосконалення меха-
нізму справляння податку на прибуток підприємств, проаналізовано особливос-
ті пільгового оподаткування України, запропоновані напрями реформування 
оподаткування податком на прибуток підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Податок на прибуток підприємств – це 
прямий податок, який сплачують підприємства з прибутку, що, згiдно з Подат-
ковим кодексом України, визначається шляхом зменшення суми доходів звіт-
ного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих 
послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду. 

Незважаючи на той факт, що податок на прибуток підприємств почав за-
стосовуватися на території України ще з 1990 р. (Закон СРСР «Про податки з 
підприємств, об'єднань і організацій»), а потім вже в рамках українського пода-
ткового законодавства, його механізм відпрацьовується по цей час і науково-
методичні й прикладні проблеми оподаткування прибутку господарюючих су-
б'єктів постають дуже гостро. Під механізмом оподаткування прибутку в дано-
му випадку розуміється упорядкована сукупність елементів оподатковування 
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Благодарна Т. С., Богацька Н. М. 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦЇ  
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. В процесі діяльності підприємства часто постає 

проблема із вибором того чи іншого методу амортизації основних засобів під-
приємства. На сьогоднішній день в Україні питання нарахування амортизації є 
досить актуальним, оскільки амортизація як економічна категорія є водночас 
витратами виробництва та джерелом відтворення основних засобів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічним фундаментом 
здійснення дослідження даної тематики стали праці науковців різних напрямів. Зна-
чний внесок у розробку теоретичних і методологічних підходів до вирішення питань 
амортизації зробили відомі українські вчені О. Бородкін, Ф. Бутинець, М.Василюк, 
Н. Виговська, С. Голов, Г. Кірейцев, Я. Крупка, Є. Мних, В. Орлова, Ю. Осадчий, М. 
Пушкар, П. Саблук, А. Фукс, П. Хомин, М. Чумаченко, В. Швець та ін.  

Постановка завдання. Метою даної статті є висвітлення теоретичних та ме-
тодологічних засад нарахування амортизації, використовуючи різні методи. 

Виклад основного матеріалу. При нарахуванні амортизації економісти ко-
ристуються двома основними актами: Закон України «Про оподаткування при-
бутку підприємства» та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Осно-
вні засоби». Діяльність жодного підприємства неможливе без амортизаційних 
відрахувань. При веденні бухгалтерського обліку для нарахування амортизації 
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ний, ненадлежащее исполнение которых грозит большими штрафами. Учитывая 
перечисленные аргументы, потенциал применения распределенной энергетики 
для энергокомпаний должно стать приоритетным направлением развития. 

Основным видом деятельности сетевых энергокомпаний является передача 
и распределение электроэнергии конечным потребителям, поэтому деятель-
ность предприятия напрямую зависит от поставщика электроэнергии. Если ГЭС 
и ТЭЦ не смогут поставить компании необходимые МВт электроэнергии для 
удовлетворения потребностей конечных потребителей, то предприятие понесет 
большие потери, т.к. крупные потребители (промышленные предприятия) от-
кажутся от услуг предприятия и будут искать новые источники получения 
электроэнергии, в т. ч. применение собственной малой и средней генерации. О 
росте популярности малой и средней генерации в России свидетельствуют дан-
ные таможенных органов: за последние два года в страну импортировано обо-
рудования малой и средней генерации общей мощностью более 1,2 ГВт. Объем 
импорта оборудования распределенной генерации в 2011 году превысил им-
порт за 2010 год почти вдвое. Импортерами при этом являются, главным обра-
зом, конечные потребители (промышленные предприятия, а также отдельные 
домохозяйства), а не предприятия электроэнергетики [2]. Также аналитики 
энергетического центра бизнес-школы «Сколково» считают, что многие ТЭЦ 
становятся нерентабельными и находятся под угрозой закрытия, поэтому в до-
полнение к существующим направлениям развития и управления сетевыми 
энергокомпаниями должны появиться новые, такие как малая распределенная 
генерация, внедрение новых строительных технологий и прочее. «Пренебреже-
ние влиянием распределенной генерации на современную электроэнергетику 
влечет за собой сооружение объектов крупной централизованной генерации и 
сетевых активов, которое можно было бы отсрочить на годы, если не на деся-
тилетия. Плата за отсутствие дальновидности при принятии такого рода реше-
ний относительно инвестиций в развитие системы энергоснабжения ложится на 
плечи потребителей. Между тем, уход многих потребителей от исключительно 
централизованного энергоснабжения – общемировая тенденция, хотим мы это-
го или нет…» – отмечает руководитель направления «Электроэнергетика» 
энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Джек Нюшлосс [6]. 

Рост потерь электроэнергии в электрических сетях является наглядным 
индикатором, свидетельствующим о серьезных проблемах в энергокомпаниях. 
Все очевиднее становится то, что энергокомпании должны находить эффектив-
ные пути решения данной проблемы, применяя нетрадиционные подходы к вы-
бору новых, а также существующих мероприятий, пересмотреть нынешнюю 
организацию работ по снижению потерь и внести актуальные коррективы. 
Предложенные мероприятия не должны остаться без внимания. Хорошо спла-
нированная и организованная работа по внедрению комплексных мероприятий 
непременно даст положительный эффект, который отразится не только в уве-
личении доходности энергокомпаний. 
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(суб'єкт, об'єкт, податкові ставки і пільги), що визначає процес розрахунку і 
сплати податку. 

Що стосується суб’єктів та об’єкту оподаткуванням на прибуток, то вони 
практично не змінилися з прийняттям Податкового кодексу України та визначені 
статтями 133 і 134 Розділу ІІІ Податкового кодексу України відповідно. Тому зо-
середимо свою увагу на податкових ставках і пільгах з податку на прибуток. 

Базова ставка податку на прибуток розміром 25%, яка діяла в Україні до 1 
квітня 2011 року, робила відчутне податкове навантаження. І все ж, такий показ-
ник не можна класифікувати як один з найвищих у світі. Навпаки, у більшості кра-
їн світу податок на прибуток корпорацій коливається в межах 20–30%. Щоправда, 
останнім часом чітко спостерігається тенденція до зниження базової ставки. 

Оскільки Україна прагне до інтеграції в Європейський Союз, то зменшення 
ставки податку на прибуток в Україні стає необхідним з огляду необхідності 
пристосування до загальних вимог ЄС. Згідно п. 2 ст. 51 Угоди про партнерство 
і співпрацю між Україною та Європейським Співтовариством та їх державами-
членами від 14.06.1994 р. Україна зобов’язана наблизити вітчизняне законодав-
ство у сфері непрямого оподаткування та податку на прибуток підприємств до 
норм і стандартів законодавства Європейського Співтовариства. Окрім того, 
Україна уклала міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування 
з країнами, які є найбільшими економічними партнерами України. Саме ці зов-
нішні фактори визначили ряд змін у системі оподаткування, які направлені на 
наближення вітчизняного законодавства до норм права Європейського Співто-
вариства. Отже, необхідно знизити ставку оподаткування прибутків підпри-
ємств в Україні до рівня країн членів Європейського Союзу – 20 % [1]. 

Кодексом передбачено поступове зниження ставки податку на прибуток до 
16 % (з 01.04.2011 застосовувалась ставка 23 %; з 01.01.2012- 21%; з 01.01.2013-
19 %; з 01.01.2014-16 %). Податковий кодекс України фактично декларує пода-
ткову політику держави, коли на високому рівні тримається не податок на при-
буток, а інші податки і збори, вважаючи, що поступове зниження податку на 
прибуток дасть змогу утримати конкурентний рівень українських підприємств, 
що, своєю чергою, з часом повинне знизити тінізацію економіки. Надзвичайно 
високий рівень тіньової економіки в Україні (за різними оцінками 40%–65%) 
негативно впливає на становище у системі світових господарських зв’язків та 
суттєво знижує її конкурентоздатність на світових ринках. 

Ефективність зменшення ставок податку на прибуток пояснює концепція 
А. Лаффера: якщо податкова ставка зростає, бізнес або йде у тінь, або згорта-
ється і навпаки [2]. Зменшення ставки податку на прибуток приведе до збіль-
шення коштів, які залишаються в розпорядженні підприємства після сплати по-
датку на прибуток, і опосередковано до збільшення надходжень до бюджету з 
цього податку. 

Згідно економічної теорії різке зниження податків в короткостроковій перс-
пективі приводить до зменшення надходжень до бюджету, а в середньостроковій 
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та довгостроковій до значного їх збільшення. Таким чином, зниження ставки по-
датку, а також неможливість приховування податку (наприклад запобіжні заходи 
у вигляді заборони відносити до складу витрат перерахування коштів на користь 
суб’єктів, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а також платежі 
нерезиденту за консалтинг, маркетинг, рекламу, інжиніринг та роялті) повинні ле-
галізувати економіку, покращити інвестиційний клімат в країні, а в довгостроко-
вій перспективі стимулювати економічний розвиток і зростання країни. 

Ще одна проблема – це те, що встановлена на законодавчому рівні номіна-
льна ставка податку не відображає реальності – так званої «ефективної» ставки 
податку, яка є значно вищою [3]. Ефективна ставка залежить від того, як визна-
чається обсяг валових витрат бізнесу: чим більші валові витрати, тим менший 
прибуток декларують підприємства і, відповідно, менше сплачують податку. В 
підсумку ми маємо факти, коли чимало видів економічної діяльності несуть бі-
льше податкове навантаження, ніж закріплено законодавством. Для виходу з 
такої ситуації необхідно використовувати систему податкових пільг. 

Світовий досвід свідчить, що податок на прибуток можна використати як 
потужний механізм для інвестиційної діяльності та прискорення економічного 
розвитку. Фіскальна функція цього виду податку вже давно поступилась місцем 
регуляторній та стимуляційній. Але саме по собі зменшення ставки оподатку-
вання ще не означає гарантії пожвавлення у бізнес-середовищі. Тому основний 
акцент в Україні варто було б зробити не лише на номінальне зменшення пода-
ткового навантаження, а й на інші моменти. 

Недосконалість системи пільг в Україні полягає в тому, що вона не лише 
не стала достатньою мірою стимулом для розвитку тих напрямів підприємниц-
тва, які цими пільгами користуються, але й створила нерівномірне податкове 
навантаження на суб’єктів господарювання. За даними опитувань, у середньому 
підприємства в Україні приховують близько 20% свого доходу. Лауреат Нобе-
лівської премії з економіки 2001 року Джозеф Стігліц у цьому контексті висло-
вився так: «Просте зниження податків призначене не для стимулювання еконо-
міки, а для передання грошей тим, у кого їх і так багато». 

Значно доцільніше було б використати для економічного зростання політику 
цільового стимулювання економіки за допомогою податків. До них належать: 

– прискорена амортизація; 
– відрахування з прибутку, що оподатковується, витрат на інвестиції (що 

пріоритетніші проекти для розвитку економіки, то вищий відсоток відрахувань); 
– надання податкового інвестиційного кредиту; 
– відрахування з оподатковуваного прибутку всіх витрат, спрямованих на 

науково-дослідницьку діяльність; 
– цільові податкові пільги для підприємств, які здійснюють діяльність у 

депресивних районах та інші. 
На основі цього можна стверджувати, що саме по собі зменшення ставки 

податку на прибуток та сумнівна практика пільг, які мають місце в Україні, не є 
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минимизировать финансовые затраты в процессах передачи электроэнергии, ее 
планирования, технического учета, управления и контроля качества электро-
снабжения, анализа и оптимизации режимов энергопотребления, организации и 
планирования ремонтов электрооборудования [3]. Использование АСТУЭ дает 
быстрый экономический эффект, обеспечивая снижение энергопотребления, в 
т.ч. числе рациональным управлением энергоресурсами. Контролируемые про-
цессы отражаются на мониторах и посредством генерирования отчетности по 
всему энергохозяйству и для отдельных потребителей (см. рисунок). В силу ин-
дивидуальных особенностей предприятия автоматизация может быть расшире-
на либо введена в эксплуатацию поэтапно [4]. 

Следующим эффективным мероприятием по снижению потерь электро-
энергии в сетях может служить применение распределенной генерации на пред-
приятиях электроэнергии. Эксперты оценили развитие систем с распределенной 
генерацией электрической энергии в России. По их мнению, широкое внедрение 
систем с распределенной генерацией в скором будущем станет просто необхо-
димым. Предполагается, что в ближайшие 10 лет объекты распределенной гене-
рации обеспечат суммарную мощность в пределах 20-40 тысяч МВт [2].  

АСТУЭ 

Руководство 
предприятия 

Главный энергетик 

Проектно-
конструкторское бюро 

Планово-финансовый 
отдел 

Бухгалтерия 

Служба релейной 
защиты и автоматики 

Служба 
распределительных сетей 

Служба 
диспетчеризации 

 
Рисунок – Пользователи АСТУЭ на предприятиях электроэнергии 

 
Рост экономики и как следствие рост числа потребителей электроэнергии 

делает принципиально невозможным полностью удовлетворить энергетические 
нужды исключительно лишь за счет привычных всем централизованных источ-
ников. Низкая плотность населения при значительных размерах нашего государ-
ства делают экономически невыгодным транспортировку электроэнергии конеч-
ным потребителям [1]. Использование энергосистем с распределенной генераци-
ей становится с каждым годом привлекательнее из-за роста цен на энергоресур-
сы, которые используют традиционные электростанции, высокого износа пере-
даточных устройств сетевых компаний, а также высоких экологических требова-
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ  

 
 Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – это сложная 

проблема, которая требует проведения комплексных мероприятий, таких как 
организация и планирование капитальных вложений, внедрение автоматиче-
ских систем, профессиональная подготовка персонала (обучение, повышение 
квалификации и юридической грамотности, а также проведение эффективных 
мероприятий по вовлеченности и заинтересованности его в решении постав-
ленных задач). Выполнение комплексных мероприятий позволит увеличить до-
ходность компании, путем уменьшения затрат на передачу электроэнергии. 
Проблему снижения потерь электроэнергии невозможно решить без системного 
подхода и поэтому разработка комплексных мероприятий с использованием 
системного подхода остается одной из главных задач для сетевых организаций.  

Согласно последним исследованиям учёных, на текущий момент уровень 
технологий достиг того уровня, что электрический ток можно передать по од-
ному проводу. Благодаря подобной технологии можно в значительной степени 
уменьшить затраты на передачу электрической энергии на большие расстояния. 
На текущий момент подобная схема передачи электричества возможна при по-
мощи резонансного трансформатора Теслы. В случае подключения резонансно-
го трансформатора к источнику переменного напряжения происходит возник-
новение искры, в результате чего получается пробой электрическими разрядами 
воздуха. Они могут прерываться или наоборот быть непрерывными. Поскольку 
трансформатор Теслы создает масштабные электроразряды в воздухе, он в ос-
новном используется в декоративных, а не в научных или производственных 
целях. Однако использование данной технологии в скором будущем позволит 
передавать большие объёмы электрической энергии на значительные расстоя-
ния практически без потерь [2, 3, 5]. Сетевым компаниям стоит обратить вни-
мание на данную технологию, рассмотреть ее с точки зрения реализуемости и 
эффективности. 

 Также эффективной мерой для сокращения потерь может являться вне-
дрение автоматизированных информационно-измерительных систем техниче-
ского учёта электроэнергии (АСТУЭ) предназначенных для организации учёта 
электроэнергии внутри производственного предприятия. Назначение системы – 
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гарантіями економічного зростання. Для реального стимулювання інвестицій-
ного клімату потрібно провести значно глибші реформи та використати напра-
цьований світовий досвід. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, враховуючи, що податкове наван-
таження в Україні одне з найвищих, зменшення ставки є нагальним кроком і, як 
наслідок, забезпечить збільшення рівня добровільної сплати податку на прибу-
ток. Замість створення системи пільг для здійснення розширеного відтворення 
можна запропонувати створення сприятливих умов для самофінансування інве-
стицій шляхом створення можливості прискореного методу нарахування амор-
тизації, а також збільшення норм амортизаційних відрахувань. 

Також до напрямів реформування податку на прибуток, слід віднести ска-
сування невиправданих пільг на податок з прибутку підприємства. Такий захід 
надасть змогу знизити ставку податку на прибуток, тобто якщо ставка податку 
на прибуток підприємств не є високою, то підприємства зможуть обійтися і без 
пільги, оскільки встановлена пільга не є вагомим показником стимулювання. 
Досвід розвинутих країн свідчить, що поширення форми підтримки підприємс-
тва, як пільги на податок з прибутків підприємства, не є перспективною, тому 
що призводить до зловживань суб’єктами господарювання, приховувань своїх 
реальних результатів діяльності і, як наслідок, зменшення податкових надхо-
джень до бюджету, дефіциту бюджетних коштів. 
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СТОХАСТИЧЕСКИЙ АВТОМАТ В ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ СРЕДЕ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 

 
В настоящее время особый интерес вызывает стоящая перед органами го-

сударственной власти субъектов РФ стратегическая задача выбора пропорций, 
в которых будут распределяться основные средства межбюджетного регулиро-
вания. В проводимых до настоящего времени исследованиях в основном уделя-
лось внимание пассивной составляющей межбюджетного регулирования ─ пе-
рераспределению средств бюджета вышестоящего уровня в бюджеты ниже-
стоящего в форме дотаций, субсидий, субвенций. Функция стимулирования 
территорий в их экономическом росте возложена на механизм дополнительных 
отчислений от налогов и сборов, подлежащих зачислению в региональный 
бюджет. Всё это имплицирует необходимость сосредоточения внимания на от-
ношениях межбюджетного регулирования, ориентируя их на сокращение дота-
ционности бюджетов, повышение самостоятельности, развитие инициативы. В 
[1] предложена автоматная экономико-математическая модель, позволяющая 
осуществлять долевое распределение налога одного вида между уровнями 
бюджетной системы. Для построенной модели определена структура автомата, 
состояниями i которого являются величины долей отчислений денежных 

средств от уплаты налогов в порядке бюджетного регулирования, получены 
аналитические выражения для финальных вероятностей выбора автоматом сво-
их состояний [1]. В реальной ситуации в процессе долевого распределения уча-
ствуют поступления от некоторого подмножества налогов, составленного из 
всего перечня налогов, участвующих при бюджетном регулировании. Для ре-
шения такой задачи авторами предложена математическая модель поведения 
ранее описанного автомата A  в переключаемых случайных средах. При этом 
для каждого вида налога xN  предлагается рассматривать свою отдельную слу-
чайную среду, вероятностные характеристики которой описываются вектором 

),...,,( 21
x

k
xxx PPPP  , где x

iP оценка вероятности выигрыша автомата A  в 

случайной среде, образованной воздействиями поступлений от уплаты налога 

вида xN , где  ki ,1  номера состояний автомата A . Допустим, что в процес-

се долевого распределения доходов в порядке бюджетного регулирования уча-
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1. The system of long-term cooperative interactions formally independent 
entities, based on the joint use of resources, especially the system of values and 
organizational and managerial interactions characterizing network business structure; 

2. Independent individual companies have the chance to function as part of a 
powerful economic structure, way of integration strategy if become members of the 
network business structure; 

3. Network organization can be formal, that has a certain structure, and informal 
– little or unstructured. In all cases, the basis of the existence of a network is the 
ability to quickly establish the right connections in order to accelerate the inclusion of 
market processes. 

4. Competitive advantages of each partner (even minor) by forming a complementary 
new competitive network businesses in general (multiplier effect and synergy). 

5. Implementation of the principles of cooperation, specialization, rational 
distribution functions in network integration creates conditions for sustainable 
development of the participants networked structures of flexible market policies. 

6. Internal and external markets network business structure are formed 
according to the principles of cooperation, coordination, inter-economic relations, 
specialization of each participant network. 
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technology and information technology, the need for rapid innovation, more 
individualized needs of consumers. 

Of course, the network form, like any other form of economic activity has its 
advantages and disadvantages. For example, E.R. Meteleva notes that «... because the 
network is based on horizontal interactions indefinitely large number of number of 
participants, the objective existence of network organizational structure is in receipt 
of benefits by all members of the network» and «benefits from participating in the 
network are distributed more or less evenly among all its members» [4, p.71]. The 
network form of organization provides all network members together and each 
participant separately increased flexibility and the ability to quickly perform tasks 
optimal or close to optimal way. 

The key factors of stability and efficiency of business networks usually are 
recognized: the coordination of information communications (presence of general 
network information resource that quickly replenished), the coherence of the 
network, availability and performance intranet mandatory functional standards 
defined intra-corporate culture, trust between network members. 

In his T.A. Stewart argues that «the company network structure is able to self: people 
grouped around projects to be carried out» [5, p.368]. This same idea operates E.R. 
Meteleva, which states that «the key features of network structures is their reproduction, 
no strongly expressed depending on the composition of participants» [4, p.71]. 

Despite the many benefits of network forms of business organization, the 
researchers also point to weaknesses in their development: 

- the growth of monopoly and less competition in the market; 
- reducing the effectiveness of the absence of a clear consolidation objectives of 

the network and slow decision-making procedures at its significant expansion; 
- increase dependency constraints conduct by further loss of independence now; 
- reducing the flexibility of management; 
- blurring the boundaries between organizations due to complications of 

relationships between members of the network; 
- increase transaction costs as a result of increased investment in the 

maintenance and development of inter-firm relationships that may be ineffective. 
However, despite these problems related to the business activities of these 

networks structure, in our opinion, have a significant potential for improving the 
efficiency of business. 

As a sustainable competitive advantage online business and also recognize that 
the basis for the functioning of these structures inherent management processes, 
rather than individual features. If the number of economic entities starting out on the 
basis of voluntary and sustainable cooperation, such cooperation takes the form of 
joint ventures, franchising schemes, various contract and sub-contract relations and 
other integrated organizations where actions are planned and managed together. 

Presented in favor of the effectiveness of business networks arguments and 
analysis positions scientists about these structures inherent competitive advantages 
can expand their list, including: 
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ствуют n  видов налогов: nNNN ,..., 21 . Тогда имеем систему векторов xP , 

nx ,1 , описывающих вероятностные характеристики случайных сред: 
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Переход к составной случайной среде приводит к следующему поведению 
автомата A . Кроме переходов из одного состояния i в другое состояние j , 

автомат A  может осуществлять переходы из одной случайной среды в другую. 

Переключаемую случайную среду обозначим ),...,,( 21 nPPPP  . Автомат A  

находится в переключаемой случайной среде ),...,,( 21 nPPPP  , если в каж-

дый момент времени Tti   он функционирует в одной из случайных сред iP  

множества Ii
iP }{ , где  nI ,...,2,1  множество индексов. Обозначим через 

i  такое состояние системы «автомат – переключаемая среда», при котором 

автомат A  находится в состоянии i , а переключаемая среда – в состоянии 
P . В качестве выходного воздействия на внешнюю среду системы «автомат – 

переключаемая среда» в момент времени Tti   в состоянии 

i  примем вели-

чину )(tZi
 , интерпретируемую как величина текущего запаса бюджета в усло-

виях таких отчислений от уплаты налога вида N , доля которых составляет 

i . При этом если в момент Tt  система находилась в состоянии 

i  и 

произвела действие )(tZi
 , то в момент времени Tt 1  это действие повле-

чёт за собой поступление входного сигнала 1)1(1 tv  (т.е. «выигрыша») с 

вероятностью 
iP  и поступление входного сигнала 0)1(0 tv  (т.е. «проиг-

рыша» или «штрафа») с вероятностью 
ii Pq 1 . Если автомат A  в момент 

времени Tt  находился в случайной среде P , то в момент Tt 1  он осу-

ществит переход в случайную среду 
iP  с вероятностью  . Таким образом, 

рассматривается цепь Маркова, имеющая n  состояний, матрица перехода кото-

рой из состояния P  в состояние 
iP  обозначена  , n,1 , n,1 . 
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Тогда оценка вероятности ij  перехода системы «автомат – переключаемая 

среда» из состояния 
i  в состояние 

j  определяется как 





  ijijiijiij PaqaP )]0()1([ , где 

iP , 
iq  – соответственно 

оценки вероятностей выигрышей и проигрышей системы «автомат – переклю-

чаемая среда» в состоянии 
i ; )1(ija  оценка вероятности перехода автомата 

A  из состояния i  в состояние j  при поступлении входного сигнала 

1)(1 tv , т.е. при «выигрыше»; )0(ija  оценка вероятности перехода автомата 

A  из состояния i  в состояние j  при поступлении входного сигнала 

1)(1 tv , т.е. при «проигрыше» (или «штрафе»); 
ijP  вероятность перехода 

автомата A  из состояния i  в состояние j  при любом входном сигнале. Сле-

довательно, вероятностные характеристики 
iP  и 

iq , ki ,1 , nj ,1  пред-

ставляют собой оценки вероятностей соответственно дефицита и профицита, к 
которым приведёт пребывание системы «автомат – переключаемая среда» в со-

стоянии i , интерпретируемом как доля отчислений денежных средств в бюджет 

нижестоящего уровня бюджетной системы РФ от уплаты налога вида N  в поряд-

ке бюджетного регулирования. Матрица перехода автомата A  из одного состояния 

в другое в условиях действия случайной среды P  имеет вид [1]:  
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Финальные вероятности системы «автомат-переключаемая среда» описы-

ваются вектором ),...,,,...,,...,,,,...,,( 21
22

2
2

1
11

2
1

1
n

k
nn

kk rrrrrrrrrR  , где j
ir  фи-

нальные вероятности пребывания автомата в состоянии j
i , ki ,1 , nj ,1 . 

Уравнения для определения финальных вероятностей 
ir  системы «автомат-

переключаемая среда» для состояний случайной среды с вероятностными ха-

рактеристиками P , n,1  запишутся в следующем виде:  
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF NETWORKING BUSINESS 

STRUCTURES IN THE MODERN ECONOMY 
 
In the mid-80 century in the developed world was recorded a new type of 

business, which are called network structure, and today we can say that these 
structures in certain sectors of economy of Ukraine took quite an important place. 
The emergence of the phenomenon of network organization of economic activity due 
to increased competition in the market of producers and consumers, accelerating the 
process of updating technology not only in manufacturing but also in the 
management of economic activities. 

Creating business networks promotes regional trade consumer markets, job 
creation, investment in development areas, more rapid dissemination of innovation and 
improve the quality of services provided to the public. In addition, the study features a 
network model of spatial organization of the economy and the functioning of specific 
network businesses directly related to the problem of improving business efficiency. 

Network is the basic concept of the network economy. Network model of the 
economy can be viewed from two perspectives. The first is based on the principles of 
network economy, which includes the economic activities carried out by electronic or 
digital communications network in various economic sectors. This activity involves 
the use of modern resources of the Internet and the development of e-business, 
including e-commerce («e-commerce») [6, p.153]. 

Another approach related to the corporatisation of the economy, which includes 
operation of integrated forms of business organization on the basis of network 
organization. Essence network approach in this case is to replace the multi vertically 
organized hierarchies and specialized business units whose activity is coordinated by 
market mechanisms, clusters of firms and other economic objects, seeking to expand 
the horizontal connections by bringing new elements capable of communicative 
within the network [1, p.78-83]. 

Therefore business network (business network, business structure) – an 
association of businesses, which is characterized by common economic and financial 
interests of the activity is determined by the concentration of capital, localization 
efforts of each link on a certain segment development, coordination instruments 
internal financial and economic mechanism in order to achieve certain goals, 
common interests of the owners of capital. 

According to O.Yuldashevoyi, V.Kateneva, S.Polonskoho [7] the main factor 
that led to the rapid development of a network of business was that hierarchical forms 
not withstand new market realities, including accelerated development of science and 
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ленного и живого труда, иногда ценой жизни и здоровья трудящихся, которым 
даже мизерная заработная плата и то месяцами не выплачивается.  

Из всего выходит, что экономия расходов существует только там, где соз-
дается валовый национальный продукт, где осуществляется эксплуатация, и 
нужна эта концепция исключительно эксплуататорам для «выжимания пота» из 
средств и предметов труда, рабочей силы, с целью собственного обогащения! 
Ученым следовало бы это видеть и, очевидно, не поддерживать много десяти-
летий эту сомнительную концепцию. Напротив, они должны искать такие ме-
ханизмы распределения ВНП, где был бы хоть какой-нибудь минимум справед-
ливости, чтобы не позволять одним чрезвычайно обогащаться, а другим вла-
чить нищенское существование. Они могли бы в своих научных работах призы-
вать не к максимизации прибылей работодателей, а к их минимизации, на осно-
ве чего обеспечивать достойную заработную плату людям, создающим нацио-
нальный валовый продукт.  

Выводы 
Приведенные примеры экономии материалов, топлива, заработной платы 

во всех отраслях экономики свидетельствуют о несостоятельности существую-
щей больше столетия концепции экономии расходов. Потому на ее место 
должна прийти новая концепция – с меньшими прибылями работодателей к 
качественной жизни всего общества! Конечно, это революционная концеп-
ция, даже утопическая. Однако она имеет право на существование, тем более 
что только на ее основе может быть реализована другая не менее утопическая 
концепция – концепция устойчивого развития экономики. И доказать, что это 
новый и единственно возможный путь прогрессивного развития современного 
общества, и есть основная задача ученых. 
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Примем, что составная вероятностная среда iP , ni ,1  переключается из 

одного состояния P  в другое состояние P  с одинаковой вероятностью 

   , n,1 , n,1 . Тогда на основе полученных уравнений для фи-
нальных вероятностей можно сделать вывод, что в условиях принятых допуще-

ний имеют место равенства: nrrr 1
2

1
1

1 ...  ; nrrr 2
2

2
1
2 ...  , …, 

n
kkk rrr  ...21 . 

Обозначим эти вероятности переменными соответственно nrrr ,...,, 21 . Ре-

шение составленных систем уравнений с учётом условия нормировки 
1...21  knrnrnr  позволило получить следующие выражения для финаль-

ных вероятностей пребывания системы «автомат-переключаемая среда» в сво-
их состояниях:  
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Для определения значений финальных вероятностей ir , ki ,1  на базе ис-

пользования полученных выражений необходимо вычислить вероятности вы-

игрышей 
iP  и проигрышей 

iq , ki ,1 , n,1  в каждом состоянии автомата. 

Для этой цели предлагается использование имитационной модели, описываю-
щей изменение величины остатков денежных средств в бюджете при случайном 
характере поступлений и расходований денежных средств. 
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КƏСІБИ БІЛІМ БЕРУДЕ ДУАЛЬДІК ОҚЫТУ  

ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 
Қазақстандық кəсіптік білім беру жүйесінде қос бағытты білім берудің 

ғылыми-теориялық негіздері жан-жақты зерттелуде. Шет елдік тəжірибелерге 
сүйене отырып, білім берудің жаңа буын мемлекеттік стандарттарын жасауға 
жұмыс берушілер қатыстырылып, дуалдық жүйені кəсіптік білім беру үдерісіне 
енгізудің мүмкіндіктері мен алғышарттары қарастырылуда. 

Кəсіптік білім берудің мемлекеттік стандарттарының жаңа буыны 
құзыреттілік қатынасқа негізделген, соған сəйкес қазіргі заманғы маман еңбек 
нарығында жəне кəсіби салада əлеуметтік қорғалуды, икемділікті, 
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Первым таким апологетом экономии был Ф. Тейлор (1856–1915 рр.), кон-
цепция которого получила всемирно известное название «система выжимания 
пота» [1]. О современной ее реализации свидетельствует очень низкий процент 
заработной платы в общей себестоимости продукта, который производится. Но 
ученые придумывают новые методы экономии расходов. Возьмем, к примеру, 
метод таргет-костинг, о котором так и говорят, что он должен удерживать ме-
неджеров от соблазна использовать более дорогие технологии или материал, 
потому что это может привести к необходимости перепрофилирования продук-
та [2]. И никто не задается вопросом, а, может, целесообразнее перепрофилиро-
вать продукт? Возможно, такой продукт принесет больше пользы обществу? 
Ответ очевиден, поскольку нужна экономия расходов. Другой метод кайзен-
костинг заставляет работников делать что угодно, чтобы сокращать непроизво-
дительные расходы [2]. Метод кост-килинг направлен на уменьшение расходов 
на оплату труда [3], вот он где осовремененный метод Ф. Тейлора.  

Какова же роль концепции экономии расходов в формировании цены про-
дукта, в основе которой должна лежать себестоимость как совокупность расхо-
дов, связанных с его производством? И что мы видим? А мы видим то, что в 
рыночных условиях себестоимость не играет решающей роли в цене продукта, 
тут действуют совершенно другие факторы. Это – спрос и предложение, моно-
польное положение производителя на рынке, новые маркетинговые технологии 
и многое другое. То есть в условиях рыночной экономики цена на продукцию 
устанавливается не на основе расходов производства, а на основе цен, которые 
диктует рынок [4]. Тут действует так называемый ценностный подход, который 
в своей основе базируется исключительно на спросе и психологии потребителя. 
Потому проблема учета расходов производителя отходит на задний план. Та-
ким образом, названные выше факторы, под влиянием которых формируется 
цена, полностью разрушают концепцию экономии расходов. 

Независимо от этого, концепция действует во всех секторах экономики: в 
промышленности, в строительстве, в сельском и подобных ему хозяйствах, в 
различных транспортных отраслях, жилищно–коммунальном хозяйстве и т.д. 
Как видно, концепция реализуется там, где создается валовый национальный 
продукт (ВНП), где работают обычные люди с небольшой заработной платой; 
другими словами, там, где имеет место эксплуатация так называемыми работо-
дателями овеществленного и живого труда.  

А какова же роль концепции в сфере жизнедеятельности этих работодателей? 
Большинство из них покупают себе самые дорогие автомобили и дома; яхты и са-
молеты, на которых даже унитазы и те отлиты из золота и т.д., и т.п. Они не эко-
номят на своем благе, вот тот сектор экономики, где отсутствует концепция эко-
номии расходов. Мне могут возразить, что это не сектор экономики, а собственная 
жизнь богатых людей. Да, на самом деле, это их жизнь, но для такой красивой 
жизни владельцы и менеджмент предприятий выжимают все «соки» из овеществ-
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕСМОТРА  
КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИИ РАСХОДОВ 

 
Как известно, расходы являются важным объектом управления любого 

предприятия, от их размера зависит общая его производительность. Для ее под-
держки необходима своевременная информация о расходах, которая использу-
ется менеджерами различных уровней для осуществления «единственно пра-
вильной» концепции: меньше расходов – больше прибыли. Несмотря на, каза-
лось бы, полезность концепции ее практическая реализация нередко приводит к 
негативным последствиям. Об этом свидетельствуют многие примеры, рас-
смотрим самые вопиющие. Первый – это землетрясение в Турции (17.10.2005) с 
эпицентром вблизи города Измир. Тогда были уничтожены новые высотные 
здания, в стенах которых вместо кирпича во многих местах были найдены бу-
тылки из-под газированных напитков. Очевидно, их использовали с целью эко-
номии строительных материалов, таких как камень или кирпич. Вторая история 
– падение грузового самолета Ан-124 «Руслан» 6 декабря 1997 года на жилой 
дом в Иркутске, что привело к большому количеству жертв (членов экипажа и 
жителей двух зданий). Исследования показали, что причиной отказа двигателей 
стало попадание в топливо воды, в результате замораживания которой и случи-
лась эта трагедия. Третья история совсем свежая – это полностью разбитые за 
зиму 2013 года автодороги на территории Украины. Как видно, и в первом, и во 
втором, и в третьем случае все делалось с одной целью – соблюдения концеп-
ции экономии расходов. Только в первом и третьем – на материалах, а во вто-
ром – на топливе. 

В связи с этим и возникли серьезные сомнения в полезности концепции 
экономии расходов. Вопрос неоднозначный, он, по-видимому, вызовет шквал 
дискуссий, но одна только полемика об этом будет важным вкладом в науку.  

Как свидетельствуют примеры, сила концепции настолько огромна, что 
она стала главной жизненной мотивацией, в конце концов, менталитетом обще-
ства. Почему же так глубоко в корни общества вросла эта концепция? Ответ на 
этот вопрос требует глубокого исследования, что невозможно решить в рамках 
одного доклада. Приведем только несколько аргументов: (1) беспощадная экс-
плуатация живого и овеществленного труда с самого начала существования са-
мой эксплуатации; (2) внутренняя сущность человека – его алчность, которая 
образует менталитет общества; (3) заложенный в концепции инструмент сохра-
нения прибыли, а отсюда и экономии расходов – деньги; (4) яростная поддерж-
ка концепции специалистами (практиками и учеными). 
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бейімделгіштікті, табыстылықты қамтамасыз ететін əлеуметтік жəне кəсіби 
сапалардың жиынтығына ие болуы қажет. Стандарт талаптарына сəйкес кəсіби 
құзыретті маман даярлау мазмұны білім, білік, дағдыларды қалыптастыруға 
ғана емес, өндіріс қажеттіліктеріне сəйкес дамыған кəсіби іс-əрекет дағдыларын 
меңгертуге бағытталған. 

Қазіргі кезеңде кəсіптік білім беру саласындағы əлеуметтік серіктестік нақты 
білім беру мекемелерінің жұмыс берушілермен, жергілікті атқарушы үкімет, 
еңбекпен қамту қызметтерімен, қоғамдық ұйымдармен жастардың кəсіби 
қалыптасу, олардың аймақтық еңбек нарығын игеру үдерісіне қатысушы барлық 
тараптардың мүдделерін жүзеге асыруға бағытталған өзара əрекеттесуінің ерекше 
түрі болып табылады. Кəсіптік білім беру саласындағы əлеуметтік серіктестік 
қарым-қатынасқа қатысушылар мемлекет, өндіріс, кəсіптік жəне техникалық оқу 
орны болып табылады. Кəсіптік білім берудің əлемдік тəжірибесінде əлеуметтік 
серіктестікті жүзеге асырудың тиімді жолы ретінде Германияның қос бағытты 
білім беру – дуалдық жүйесі кеңінен қанат жаюда. 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін əлемде болып жатқан 
келелі жаңалықтармен ұштастыру мақсатына байланысты еліміздің 
педагогикалық қоғамдастығының алдында білім беру саласына сапалық 
өзгерістер енгізу мəселелері тұр. Олар «Қазақстан Республикасының 2015 
жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында» да нақты көрсетілген. 
Жоғары білім жүйесінің қазіргі қоғамдағы ақпараттану жағдайында 
оқушылардың жалпы-білімдік жəне кəсіби даярлық деңгейін арттыруда 
маңызды рөл атқарады [1]. 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің өзекті мəселелерінің бірі – 
осы заман талабына сай білімді, білікті жəне компьютерді еркін түрде меңгере 
алатын мамандарды дайындау.  

 «Озық индустриялы елдерде – Германияда, Англияда, АҚШ-та, Оңтүстік 
Кореяда – жұмысшы кадрларды даярлаудың дуалдық жүйесі өзін жақсы 
жағынан көрсетті. Осы жүйе бойынша кəсіптік мектептер оқушылары бір 
мезгілде өндірісте тағылымгер болып табылады. Даярлаудың осындай жүйесін 
Қазақстанда да кеңінен енгізу қажет. «Самұрық-Қазына» қорына арқаулық 
кəсіпорындар тізімін белгілеп, дуалдық модельді бірте-бірте енгізудің жоспарын 
əзірлеуді тапсырамын. Бұл біздің жаңа индустрияландыру үшін кадрларды 
даярлауды жаңғыртуымызға жағдай жасайды» – деген Елбасы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ХІХ сессиясында алдымызға бірқатар жаңа міндеттер қойды. 
Елімізде 600 мыңнан астам адам техникалық жəне кəсіптік білім берумен 
қамтылған. Кəсіптік шеберлікті қамтамасыз етудің нақты жолы – жас 
мамандарды оқытып үйрету, жаңа мамандыққа бейімдеу болып табылады. Бұл 
мəселе жұмыспен қамтудың жаңа стратегиясы арқылы өріс алып келеді[2]. 

ҚР Президенті барлық отандық компанияларды дуалды білім беру 
жүйесіне атсалысуға шақырды. «Бүгінде бұл жүйе 60 елде жұмыс істеуде. Мен 
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барлық қазақстандық компанияларды осы жүйемен шұғыл айналысуға, ал 
Үкіметке оны қадағалауды тапсырамын», – деді Елбасы. 

Бұл ретте Мемлекет басшысы аталған жүйені енгізген «Қазақмыс», 
«Кегок», «Самұрық-Қазына» сынды компанияларды атап өтті. 

«Онда білім алушы өндірістегі тəлімгер болып табылады əрі оған жалақы 
тағайындалып, білім алады», – деген ҚР Президенті, сол жерден алған кəсібінің 
басқа мекемеде жұмыс істеуі барысында мол пайдасы тиетіндігін баса айтты [3]. 

 «Дуалдық оқытудың негізгі артықшылықтарына ең алдымен, түлектердің 
жұмысқа орналасуының жоғары пайызын қамтамасыз ететінін жатқызуға 
болады, өйткені олар жұмыс берушінің талаптарына толығымен жауап береді. 
Оқыту өндіріс қажеттілігіне барынша жақын. Есте қалатыны, дуалдық 
оқытудың қатысушысы ең кіші компания болуы мүмкін. Екіншіден, білім 
алудың жоғары деңгейіне жетеді, болашақ қызметкердің психологиясы 
қалыптасады», – деді Б.Жұмағұлов. 

Осы орайда жасалынып жатқан колледждердің эксперименттік жұмысы 
базалық мекемелер тарапынан оң баға алынып, елімізде бұл жүйемен айналысу 
қажеттілігі мен артықшылығы дəлелденіп, дайындау мен енгізу жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. Бүгінде дуалдық оқыту жүйесін қолдану тəжірибесі келесі 
артықшылықтарды айқындайды: 

-дуалдық жүйе оқытудың дəстүрлі түрлері мен əдістерінің негізгі 
кемшілігін – теория мен тəжірибенің арасындағы алшақтықты жояды; 

-дуалдық жүйенің механизмінде маманның жеке тұлғасына əсер ету, болашақ 
маманның жаңа психологиясын жасау жатыр. Оқушыларда білім алу мен дағдыға 
ие болуға үлкен мотивация туады, себебі олар білім сапасының жұмыс орнында 
қызметтік міндеттерін орындауына тікелей байланыстылығын сезінеді; 

-жұмыс берушімен тығыз байланыста жұмыс жасаушы оқу орны болашақ 
мамандарға қойылатын талаптарды ескеріп отырады; 

-жұмыс берушілер өздеріне мамандарды қамтамасыз ету мəселесін 
шешеді. 

Дуалдық жүйе бойынша оқыту білім алушылардың кəсіби біліктер мен 
дағдыларды, іскерліктерді тікелей жұмыс орнында меңгеріп, жан-жақты кəсіби 
дамуына мүмкіндік беріп, түрлі жүйелердің – білім, ғылым, өндірістің – өзара 
байланысы мен əсерін, енгізілу тəжірибесін қамтамасыз ету арқылы кəсіптік 
білім беру жүйесінің сапасын арттырады. 

Дуалдық жүйе, өз мəнінде, білім беру мекемесі мен өндірісте қатар білім 
алуды білдіреді. Білім беру теория мен тəжірибенің байланысы принципіне 
негізделеді. Дуалдық жүйеде тараптардың қарым – қатынасы тепе-теңдік жəне 
əділдік принциптері негізінде құрылады. Əлеуметтік серіктестікке 
қатысушылар оқыту нəтижесіне ғана емес, сонымен қатар оқытудың 
мазмұнына, оның ұйымдастырылуына мүдделі. Білім алушылардың əлеуметтік 
кепілдікке ие болуға жəне бəсекеге қабілетті мамандық алуға, мемлекеттің 
кəсіби мамандарды даярлауға тапсырыстың қалыптасуына жəне орындалуына, 
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К идее постоянного изменения продукции руководство предприятий идет 
разными путями: через изменения в технологии (закупка оборудования), через 
разработку и внедрение новой рецептуры продукции, через увеличение срока 
реализации продукции, использование новых упаковочных материалов и т.п. 
Особое значение для продуктов питания стали иметь красивый внешний вид и 
удобство использования продукта.  

Не используя инновационный потенциал, производитель обрекает себя на 
неизбежное отставание от современных требований рынка, и, как следствие, от 
более восприимчивых к этим требованиям предприятий-конкурентов. 
Необходимость следить за развитием современных технологий требует 
постоянного совершенствования оборудования, внедрения инноваций. В то же 
время, преобладание стихийных и динамичных факторов внешней среды 
определяет необходимость прогнозирования результатов инновационной 
деятельности. Это особенно важно в производстве продуктов питания, так как 
пищевая промышленность связана с постоянно изменяющимися 
потребительскими предпочтениями, функционирует на высококонкурентном 
рынке. Кроме того, специфической особенностью предприятий пищевой 
промышленности РК является преобладание продуктового типа инноваций, что 
обусловлено низкой технологичностью отрасли и традиционными типами сырья. 

В промышленности различают два типа инноваций: продуктовые иннова-
ции и процессные инновации.  

 Продуктовые инновации включают в себя разработку и внедрение 
технологически новых и технологически усовершенствованных продуктов.  

Процессные инновации включают в себя разработку и внедрение 
технологически новых или технологически значительно усовершенствованных 
производственных методов, включая методы передачи продуктов. Инновации 
такого рода могут быть основаны на использовании нового производственного 
оборудования, новых методов организации производственного процесса или их 
совокупности, а также на использовании результатов исследований и разработок. 
Такие инновации нацелены, как правило, на повышение эффективности 
производства или передачи уже существующей на предприятии продукции, но 
могут предназначаться также и для производства и поставки, технологически 
новых или усовершенствованных продуктов, которые не могут быть произведены, 
или поставлены, с использованием обычных производственных методов. 

Таким образом, в общей системе экономических отношений инновационной 
деятельности отводится ключевая роль, так как её конечными результатами – 
повышением эффективности производства, ростом производительности труда и 
капитала – определяется экономическая мощь страны. 
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ИННОВАЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Пищевая промышленность – одна из стратегических отраслей экономики. 

Уровень развития данной отрасли определяет жизнеобеспеченность населения 
и является важной частью продовольственной безопасности любого 
государства. Для многих казахстанских предприятий пищевой 
промышленности, столкнувшихся с острой конкуренцией, проблемой 
выживания в жёстких условиях рынка, инновационная деятельность и её 
результаты являются главным условием успеха и эффективности.  

Инновационная деятельность в современных условиях стала основой 
устойчивого экономического роста практически всех стран мира; она позволяет 
полнее удовлетворять потребности общества, населения в разнообразных видах 
продукции и услуг при существенной экономии природных ресурсов, сырья и 
материалов, ведёт к коренным изменениям в технологическом способе 
производства. 

 Инновации – единственный ресурс, уникальный на любом предприятии, 
который крайне сложен для копирования конкурентами. Именно инновации могут 
стать не только главным конкурентным преимуществом, но и источником 
прорыва для тех предприятий, которые стремятся стать лидерами рынка.  

 Исследование инноваций в промышленности показало, что наиболее 
успешные и в большей степени, завершенные из них были в пищевой 
промышленности. Быстрый оборот и постоянный спрос на продукты первой 
необходимости позволили многим предприятиям использовать это условие для 
накопления средств, аккумулирования и направление их на обновление 
основных фондов, расширение ассортимента продукции, на новую рыночную 
политику. Результаты изменений на пищевых предприятиях сразу сказывались 
на качестве продукции, инновационная деятельность становилась очевидной 
для потребителей.  

Нынешнему искушенному потребителю постоянно предлагается широкий 
спектр товаров: продукты быстро изменяются, совершенствуются.  

Инновационная продукция – продукция, подвергавшаяся технологическим 
изменениям разной степени.  

Охватывает изделия: 
 новые (вновь внедрённые) – радикальная продуктовая инновация; 
 изделия, подвергавшиеся усовершенствованию; 
 изделия, основанные на новых или значительно усовершенствованных 

методах производства – прочая инновационная продукция.  
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өндірістің өмірге жəне жұмысқа жақсы дайындалған білімді мамандардың 
келуіне, оқу орнының білім беру қызметіне сұраныстың артуына деген 
мақсаттары орындалады [4], [5]. 

Бұл үшін ең алдымен Елбасы Жолдауында көрсетілген алғашқы екі бағыт 
соңына дейін қарастырылуы қажет. Мұның біріншісі, ел ішіндегі жұмыс-
сыздықпен күресу. Жұмыссыздық мəселесі еліміздің, қоғамның ілгері дамуына 
өзінің теріс əсерін тигізбей қалмайды. Бүгінде тұрақты жұмысы, меншікті 
баспанасы жəне мамандығы жоқ үлкен əлеуметтік топ пайда бола бастады. 
Екінші бағыт өз тамырын осы аталған бірінші бағыттан тарта алады [6]. 
Өйткені, баспанасы жоқ жанның əлеуметтік көңіл-күйі де, мемлекет 
болашағына деген сенімі де жоғары бола қоймайды. 

Осыған орай, біз Инф – 28-1,2 тобында Тараз Мемлекеттік педагогикалық 
институтында «Информатиканы оқыту əдістемесі» пəнін дуалдық жүйе бойынша 
оқытуға бел будық. Сабақ жоспары мен үлгісі қайта қаралып, лекциялық сабақ 
институт аудиториясында, ал, тəжірибе сабақтарын біріктіріп аптасына 2 рет 
мектепте өткізілетін болды. Нəтижесінде, келесі оқу жоспары жасалынды:  
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 Ал, жалпы жұмысқа орналасу көрсеткіші келесі тұрғыда болды: 
 
Жұмысқа орналасудың пайыздық мөлшері, (%) 

Топтар Магистратура
Білім беру 
мекемесінде 

Жеке 
кəсіпорындарда Жұмыссыз

Инф – 26-1,2 3 26 47 24 
Инф – 27-1,2 7 26 52 15 
Инф – 28-1,2 32 29 36 3 
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Дуалдық оқыту жүйесіне еліміздің 100 колледжі енгізіледі. Қазіргі кезде 

қалаларда техникалық жəне кəсіптік білім беру мекемелері, ал жалпы алғанда, 
еліміздің 100-ден астам колледждерінде ауыл шаруашылығы, көлік, 
металлургия, машина жасау, мұнай-газ, химиялық жəне кен өндірісі 
салаларындағы кадрларды дуалдық білім беру жүйесімен дайындау элементтері 
енгізілу міндеттеліп отыр [7]. Биыл Астанадағы 10-нан астам кəсіпорынның 
білікті кадрлар дайындап шығаруға қатысуына мүмкіндік береді. Ал 
республика көлемінде 120-дан астам мамандық бойынша жаңа кадрлардың 70 
пайыздық өндірістік тəжірибеден өте жүріп білім алуына жол ашылады. 

Осылайша, өндіріс орындары техникалық жəне кəсіптік білім беру 
мекемелерімен біріге отырып, өздерінің талаптары бойынша білім алып 
шыққан дайын кадрларды бірден жұмысқа алатын болады. 

Дуалдық жүйе дегеніміз, білімгер – түлектер білім алумен қатар, 
кəсіпорындарда жұмыс істеуді бастайды [8]. Оқуды бітіргенде бұл білімгерлер 
сол кəсіпорынның жұмыс ерекшеліктерімен жəне қондырғы-құрылғыларымен 
толық танысып, сол кəсіпорынға орналасуға мүмкіндік алады. 
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нових клієнтів. Тому перш за все, персонал готелю повинен мати відповідну 
освіту та бути адаптованим до прийому гостей з різними особливими потреба-
ми. Керівництву готелю потрібно робити правильний вибір при підборі кадрів, 
постійно підвищувати кваліфікацію, розвивати інтелект за допомогою різних 
семінарів. Персонал повинен бути готовим доброзичливо виконувати прохання 
клієнтів та виявляти до них терпіння, стриманість, емоційну стабільність, доб-
роту, цілеспрямованість. Також у нього повинні бути не тільки знання, уміння і 
навички, а і якості, що зумовлюють здатність фахівця готельної індустрії твор-
чо вдосконалюватись в професійній діяльності. І саме такі риси повинні бути 
притаманні фахівцю готельної індустрії. 

Також студентам у вищих навчальних закладах повинні надаватись знання 
про системний підхід до практичної діяльності, які допомагають виробити на-
вички до вирішення проблем. 

Ось наприклад в університетах США студенти мають можливість пройти 
польову практику на якій вони можуть застосувати і втілити теоретичні знання 
на практиці.  

Також вивчення в навчальних закладах Польщі дисципліни «Туризм для 
неповносправних», надає теоретичні знання з особливостей послуг для людей з 
особливими потребами. А також майбутні фахівці готельної індустрії повинні 
пройти курс по наданні першої допомоги. 

Важливе значення відіграє чітке усвідомлення власної значущості у роботі 
із людьми з особливими потребами дозволяє фахівцю готельної індустрії вра-
ховувати їх особливості в своїй подальшій діяльності, в процесі розвитку осо-
бистості, організованіше та цілеспрямованіше надавати корекційну допомогу 
людям з особливими потребами.  

Саме такий підхід до підготовки фахівців готельної індустрії є цілком за-
кономірним явищем в сучасних умовах й може слугувати орієнтиром у процесі 
професійно-педагогічній підготовці майбутнього фахівця готельної індустрії. 

Таким чином, професійна підготовка фахівців готельної індустрії у вищих 
навчальних закладах повинний робити акцент на комплексному безперервному 
підході.  
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ  
ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
 
Туризм, згідно Закону України «Про туризм» (1995 р.) визнаний одним з 

пріоритетних напрямків розвитку економіки країни. Україна має великий тури-
стичний потенціал, який нажаль, використовується не дуже ефективно. Серед 
проблем, висунутим туризмом, найбільш важливою є проблема кваліфікованих 
працівників, а саме їх обслуговування і гостинності. За останній період часу 
вимоги до якості послуг, а також сервісу зросли, але нажаль не всі готелі відпо-
відають міжнародному рівню. 

Якісне надання послуг – це почуття задоволення клієнта від обслуговуван-
ня. Рівень якості надання послуг, у свою чергу, залежить від ступеня збігу уяв-
лень клієнта про реальне та бажане обслуговування. 

Сучасний підхід до стратегії підприємництва полягає в розумінні того, що 
якість є найбільш ефективним засобом задоволення вимог споживачів. Такі 
вчені, як Г.Б.Мунін і А.О.Змійов притримуються думки, що якість – це сукуп-
ність властивостей і характеристик послуги, що забезпечують задоволення 
обумовлених і передбачуваних потреб. Також ці науковці мають свій погляд на 
зміст поняття «якість обслуговування» – це комплексна взаємодоповнювана си-
стема способів, прийомів, умов і засобів, які забезпечують здійснення операцій 
продажу послуг їх кінцевим споживачам [3;34].  

Тому головний потенціал готельної індустрії на даний час складають ком-
петентні фахівці. Інколи таке стається, що готель відповідає всім вимогам дер-
жавних будівельних норм, однак атмосфера в ньому негативна і люди не хочуть 
туди повертатись. Фахівцю з готельної індустрії повинні бути притаманні ввіч-
ливість, коректність, стриманість, гарні манери, високий самоконтроль, добро-
та, тактовність і професіоналізм. Тому персонал готелю повинен мати відповід-
ну освіту та бути адаптованим до прийому гостей з особливими потребами.  

В Україні дуже мало готелів, які пристосовані до потреб людей з особли-
вими потребами, хоча відповідно до державних будівельних норм проектування 
цивільних будівель і споруд 10% місць в готелі мають бути спеціально облаш-
товані для людей з особливими потребами. Тому необхідно покращувати обла-
днання номерів, впроваджувати інноваційні технології в удосконалені матеріа-
льно-технічної бази. Однак яким би новітнім не був готель, без кваліфікований 
фахівців створення відчуття гостинності не можливий. 

Однак власники готелів не розуміють, які потреби мають люди з особли-
вими потребами. Вони не розуміють того, що це є ще один спосіб отримання 
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РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ СРЕДСТВАМИ 
ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА 

 
Всем хорошо известна востребованность экономических знаний сегодня. 

Самостоятельность в принятии решений, эффективный анализ проблемы, от-
стаивание собственной точки зрения – эти качества приобретёт каждый, рабо-
тая в одной команде над решением экономической задачи. 

Для решения тех или иных экономических задач хорошо было бы исполь-
зовать различные высокотехнологичные компьютерные программы. К сожале-
нию, для многих современных организаций это не представляется возможным, 
так как у каждой из них существует свой ряд особенностей производства, а раз-
работка таких программ для каждого предприятия в отдельности повлечет за 
собой большие материальные затраты. 

В своей работе я хотела бы наглядно продемонстрировать, что для инди-
видуального предпринимателя или небольшой фирмы хорошей альтернативой 
специализированным программам может оказаться использование обычного 
табличного процессора MS Excel, в котором есть все необходимые средства и 
возможности для выполнения экономических, производственных, оптимизаци-
онных расчетов. С помощью MS Excel каждая организация сможет решать та-
кие задачи, во-первых, экономя массу времени, а, во-вторых, сохраняя свой 
бюджет. Именно индивидуальный подход к решению достаточно сложных за-
дач и наличие надежных алгоритмов позволяют получить решение быстро и 
эффективно. 

Цель работы – убедиться в том, что табличный процессор MS Excel явля-
ется мощным средством при решении задач оптимизации. 

Задача работы – определить, какими должны быть оклады сотрудников 
фирмы, при условии, что оклад курьера не должен быть меньше 14000 с помо-
щью табличного процессора MS Excel на конкретном примере. 

Постановка задачи:  
Пусть известно, что для нормальной работы фирмы требуется 5…7 курьеров, 

8…10 младших менеджеров, 10 менеджеров, 3 заведующих отделами, главный 
бухгалтер, программист, системный аналитик, генеральный директор фирмы.  

Общий месячный фонд зарплаты должен быть минимален.  
В качестве модели решения этой задачи возьмем линейную модель.  
Тогда условие задачи имеет вид:  
N1*A1*х+N2*(A2*х+B2)+...+N8*(A8*х+B8) = Минимум,  
 где Ni – количество работников данной специальности;  
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 х – зарплата курьера;  
 А i и Вi – коэффициенты заработной платы сотрудников фирмы. 
Выполнение задания: 
1. Создать файл «Штатное расписание». 
2. В меню Сервис активизировать команду Поиск решения (Сервис/ 

Надстройки/ Поиск решения).  
 

 
 

3. В окне Установить целевую ячейку указать ячейку F14, содержа-
щую модель – суммарный фонд заработной платы. Поскольку необходимо ми-
нимизировать общий месячный фонд зарплаты, необходимо активизировать 
кнопку равной – Минимальному значению.  

4. В окне Изменяя ячейки указать адреса ячеек, в которых будет отра-
жено количество курьеров и младших менеджеров, а также зарплата курьера – 
$E$6:$E$7;$D$3 (при задании ячеек Е6, Е7 и D3 необходимо держать нажатой 
клавишу [Ctrl]). 

5. Используя кнопку Добавить в окнах Поиск решения и Добавление 
ограничений, описать все ограничения задачи:  

 количество курьеров изменяется от 5 до 7,  
 младших менеджеров от 8 до 10,  
 зарплата курьера>14000.  
6. Ограничения набрать в виде: 
$D$3 >= 1400; $E$6 >= 5; $E$6 <= 7; $E$7 >= 8; $E$7 <= 10 
7. Активизировать кнопку Параметры и введите параметры поиска.  
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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. Прихова-
не 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 отри-
мати відповіді. Замість того, щоб пропонувати споживачеві рекламний слоган, при-
хований 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: 
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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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ПРИХОВАНИЙ МАРКЕТИНГ, ЙОГО РОЛЬ  
У ПРОСУВАННІ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
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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8. Запустить процесс поиска решения нажатием кнопки Выполнить в 
окне Поиск решения. На экране отобразится окно Результаты поиска решения. 

9. В открывшемся диалоговом окне Результаты поиска решения за-
дать опцию Сохранить найденное решение. 

В ходе выполнения данной работы я неоднократно убедилась в том, что 
табличный процессор MS Excel имеет все необходимые средства для выполне-
ния экономических, производственных и оптимизационных расчетов и эконо-
мит массу времени. 

Представленные в данной работе решения задачи с помощью MS Excel на-
прямую доказывают это. 
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ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ХАРРОДА–ДОМАРА 

С ПЕРЕМЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ  
КАПИТАЛОЕМКОСТИ ПРИРОСТА ДОХОДА 

 
В работе получено точное решение дифференциального уравнения макро-

экономической модели Харрода–Домара с переменным коэффициентом капи-
талоемкости, зависящем от времени. 

Дифференциальное уравнение модели Харрода-Домара с экзогенной ди-
намикой потребения произвольного характера [1, 2] имеет вид 

)()()( tYBtCtY  .     (1) 

Эта модель с непрерывным временем t , описывающая динамику дохода 
)(tY , который рассматривается, как сумма потребления )(tC  и инвестиций 
)(tI . Экономика считается закрытой, поэтому чистый экспорт равен нулю, а 

государственные расходы в модели не выделяются. Основная предпосылка мо-
дели роста – скорость роста дохода пропорциональна инвестициям [3, с. 
205]: )()( tYBtI  , где B - коэффициент капиталоемкости прироста дохода, или 
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приростной капиталоемкости. До сих пор коэффициент капиталоемкости при-
роста дохода считался положительным и постоянным [4]  

0 constB .     (2) 

Для случая (2) решение дифференциального уравнения (1) известно [5] и 
дается формулой  
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Здесь предполагается выполненным начальное условие 

0)( 00  YtY .      (4) 

В настоящей работе предполагается, что 

)(tBB  .       (5) 

При условиях (4) и (5) решение дифференциального уравнения (1) будет 
даваться формулой 
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которое и является основным содержанием данной работы. Простой про-
веркой нетрудно убедиться в том, что если constB  , то из формулы (6) полу-
чается формула (3), т.к. 
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Подставляя последние формулы в формулу (6) очевидно получаем (3). 
Решение (6) дифференциального уравнения (1) при условиях (4) и (5) го-

раздо важнее, решения (3) того же уравнения при условии (2), т.к. на практике 
условие (2) не может быть выполнено. Однако, решение (6) при условиях (4) и 
(5) важнее не только практически, но и теоретически, т.к. очень удобно для раз-
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Реальний прибуток – це номінальний прибуток, перерахований з ураху-
ванням інфляції. Він характеризує реальну купівельну спроможність чистого 
доходу, отриманого підприємством. [2] 

4. Залежно від мети визначення розрізняють бухгалтерський та 
економічний прибутки.  

Бухгалтерський прибуток відповідає обсягу балансового прибутку. 
 Економічний прибуток являє собою різницю між виручкою від реалізації 

та всіма витратами підприємства, в тому числі витратами втрачених можливо-
стей. Витрати втрачених можливостей (або альтернативні) прийнято ще харак-
теризувати витратами на споживання якогось ресурсу, які вимірені з позиції ви-
годи, що «втрачена» через невикористання цього ресурсу найкращим альтерна-
тивним шляхом. 

Альтернативні витрати підприємства відповідають розміру втраченої вигоди у 
результаті використання цього ресурсу замість найкращого, альтернативного. 

Неправильний вибір ресурсів, а також нераціональне використання влас-
них ресурсів призводить до збільшення витрат обертання підприємства і 
зменшує потенційно можливий розмір отримання прибутку при даному обсязі 
діяльності. 

Економічний прибуток менший від бухгалтерського на величину неявних 
витрат підприємства. 

5. Залежно від розмірів прибуток підприємства характеризується як 
мінімальний, цільовий і максимальний. Такі види прибутку пов'язані з визна-
ченням обсягів діяльності, досягнення яких обумовлює знаходження 
підприємства в зоні збитковості, беззбитковості або прибутковості. 
Підприємство може мати обсяги діяльності, при яких доходи від реалізації 
менші за витрати, але сума збитків може бути за розміром менша, ніж постійні 
витрати. У такому разі підприємству вигідніше функціонувати, ніж нести збит-
ки в розмірі постійних затрат. Беззбитковості підприємство досягає при таких 
обсягах діяльності, коли при інших рівних умовах доходи від реалізації 
дорівнюють загальній сумі витрат обігу. [3] 

 
Література: 
1. Марцин В. С. Економіка торгівлі: Підручник. – К.: Знання, 2006.– 402 с 
2. Бланк І. А. Управління прибутком./ І.А. Бланк. – До.:Ника-Центр, 2007. – 544 з. 
3. Лапигин Ю. Управління витратами підприємстві: планування та прогно-

зування, аналіз політики та мінімізаціязатрат/Ю.Лапигин, М. Прохорова. –
М.:Эксмо-Пресс, 2007. – 128 з. 
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Прибуток є якісним показником, оскільки в його розмірі відображається 
зміна обсягу товарообороту, доходів підприємства, рівня використання 
ресурсів, величини витрат обертання. Таким чином, прибуток синтезує всі сто-
рони діяльності підприємства, характеризує ефективність його господарської 
діяльності в цілому. Для розкриття економічного змісту прибутку використо-
вують різні класифікації. 

1. Залежно від виду діяльності, завдяки якій отримано прибуток, 
виділяють: 

–прибуток від реалізації товарів та платних торгових послуг, тобто прибу-
ток від торгової діяльності; 

— прибуток від реалізації продукції неторгової діяльності 
(виробничої, 

транспортної, посередницької тощо); 
– прибуток від реалізації майна, що є власністю підприємства (основних 

фондів, нематеріальних активів); 
— прибуток від проведення позареалізаційних операцій, у складі якого 

виділяють: прибуток від інвестиційної діяльності, прибуток від орендних 
операцій, прибуток від інших позареалізаційних операцій. 

Обсяг прибутку за кожним видом діяльності формується як сальдо доходів 
та витрат на її проведення. 

2. Залежно від порядку визначення розрізняють: 
- балансовий прибуток, який характеризує кінцевий результат проведення 

всіх видів діяльності та є сумою отриманих прибутків (збитків). Обсяг балансо-
вого прибутку визначається за даними бухгалтерського обліку та 
відображається на рахунку 80 «Прибутки та збитки»; 

- оподаткований прибуток, обсяг якого визначається як різниця між вало-
вими доходами та валовими витратами підприємства-платника податку на при-
буток, зменшений на суму амортизаційних відрахувань. Розміри валових витрат 
та доходів з метою їх оподаткування визначаються шляхом організації 
спеціального податкового обліку на основі первинних облікових документів. 
Визначений таким чином обсяг прибутку, що оподатковується, фіксується в 
Декларації про прибуток підприємства, яка подається в податкові органи та є 
підставою для визначення суми податкових зобов'язань підприємства. 

- чистий прибуток, який характеризує обсяг прибутку, що залишається в 
розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток та інших 
податків, обов'язкових платежів та зборів, що сплачуються за рахунок прибут-
ку. Отриманий чистий прибуток є власністю підприємства, розподіляється та 
використовується на його розсуд. Права окремих керівників щодо використан-
ня отриманого чистого прибутку фіксуються в статуті підприємства. 

3. Залежно від методики оцінки визначають номінальний та реальний при-
буток. 

Номінальний прибуток характеризує фактично отриману величину прибутку. 
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личных численных расчетов, которые невозможно осуществить зная лишь ре-
шение (3) уравнения (1) при условиях (2) и (3). 

Работа выполнена при поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала 
высшей школы», проекты № 2.1.1/11133 и 2.1.1/12968. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ 

ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПРОГРАМНИХ ЗАСОБАХ 
  
В сучасних економічних умовах господарювання України формування 

фундаментальних засад розвитку підприємств є актуальним завданням. У цьо-
му аспекті виникає необхідність використання інструментарію, який органічно 
поєднує математичні методи для вирішення економічних проблем з метою от-
римання кількісних оцінок і моделей у процесі прийняття управлінських 
рішень. Зазначений інструментарій є вирішенням певного класу задач з 
економічної кібернетики, зокрема економіко-математичного модулювання 
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(ЕММ). Науковою основою ЕММ є основні положення діалектики, економіки, 
теорії складних систем, закони математики. 

Вирішенням зазначених раніше завдань займається економічна кібернетика, 
інструментальна спрямованість якої орієнтує її на знання передових позицій у 
запозиченні, адаптації й застосуванні нових кількісних методів, що розроблю-
ються в інших галузях знань. Невипадково, саме економічна кібернетика є фор-
постом впровадження методів прогнозування й математичного моделювання, що 
прийшли з математики, нейронних мереж і теорії інформації, породжених 
технічними науками, теорії адаптації й генетичних алгоритмів, прабатьками яких 
стали біологія й медицина. В активі власних методів економічної кібернетики 
важливе місце займають системний і системно–діяльнісний підхід, загальна 
теорія систем–спадщина загальної теорії кібернетики, застосована до нового кла-
су об'єктів – економічних систем, а також економіко-математичне моделювання, 
економетрія, економічне прогнозування, як самостійний вид людської 
діяльності. Вагомий внесок у розвиток економічної кібернетики внесли праці 
цілої низки відомих вчених: Глушков В., Вінер Н., Бір С., Немчинов В., Ланг О., 
Гриневський Г. та ін. Класичним підходом до ідей кібернетики є загальна теорія 
систем та системний аналіз, тобто науковий напрямок, відомий як синергетика. 
Яка акцентує увагу на узгодженості, взаємодії частин системи у процесі утво-
рення її структури як єдиного цілого [1].  

На сучасному етапі розвитку економічної кібернетики постають проблеми 
нелінійності, складності, неврівноваженості. Широко розвиваються такі напря-
ми як: теорія складності, теорія динамічних (складних) систем, теорія хаосу, 
нелінійна динаміка. Фундаментальні результати в цих галузях здобули Хакен 
Г., Пригожин І., Мандельброт Б., Мойсєєв М., Курдюмов С., Малинецький Г., 
Самарський О., Тихонов О., Том Р. та інші. [2] 

В імітаційних моделях значення змінних рішень є входом моделі – 
вихідним результатом процесу імітації моделі буде значення цільової функції, 
яке відповідає даним вхідним значенням змінних рішень. 

Взагалі програми імітаційного моделювання бувають універсальними і 
спеціалізованими. До універсального програмного забезпечення відносяться 
язики програмування, які дозволяють будувати власні моделі. Прикладами 
універсальних язиків моделювання є SLAM II, SIMSCRIPT II.5, SIMAN, 
GPSS/H, GPSS/PC, PC-MODEL, RESQ, додаток Simulink до пакету MatLab та 
інші. Спеціалізоване програмне забезпечення, наприклад MAP/1 та 
SIMFACTORY, використовується для моделювання конкретних виробничих 
систем. Наприклад, в спеціалізованому програмному забезпеченні для моделю-
вання виробництва є засоби, які дозволяють вказувати кількість робочих 
центрів, їх опис, інтенсивність надходження, час обробки, розміри партій, об’єм 
незавершеного виробництва, наявні ресурси та інше. Крім того, такі програми 
дозволяють аналітику спостерігати виробничий процес у анімаційному 
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найбільшого обсягу товарообороту, а отримання максимально можливих 
прибутків. Прибуток представляє собою різницю між сукупними доходами і 
сукупними витратами торгового підприємства, або між ціною реалізації та 
собівартості продукції, товарів, послуг. 

Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності торгового 
підприємства. 

Найбільш повно економічна суть прибутку торгового підприємства 
проявляється через виконання конкретних функцій: 

1. Оціночна функція. Прибуток підприємства використовується як показ-
ник, що характеризує ефект його господарської діяльності. Використання цієї 
функції повною мірою можливе тільки в умовах ринкової економіки, яка 
передбачає свободу встановлення цін, вибору постачальника і покупця. Прибу-
ток – це головна мета підприємницької діяльності і фактор підвищення 
матеріальної зацікавленості працівників. 

2. Розподільча функція. її зміст полягає в тому, що прибуток 
використовується як інструмент розподілу чистого доходу суспільства на час-
тини, що акумулюється в бюджетах різних рівнів та залишається у 
розпорядженні підприємства. [1] 

3. Стимулююча функція полягає в тому, що прибуток є джерелом форму-
вання різних фондів стимулювання (заохочення, виробничого та соціального 
розвитку, виплати дивідендів, пайового тощо). 

Прибуток як економічний показник дозволяє поєднувати економічні 
інтереси держави, підприємства як господарюючого суб'єкта, працівників і 
власника підприємства. Вирішення цього завдання, перш за все, пов'язане з 
пропорціями розподілу та використання прибутку. 

Об'єктом економічних інтересів держави є частина прибутку, яка 
виплачується у вигляді податків та обов'язкових платежів. 

Економічний інтерес підприємства як товаровиробника знаходить своє 
узагальнення в обсязі прибутку, який залишається у розпорядженні 
підприємства і використовується для вирішення виробничих та соціальних зав-
дань його розвитку. 

Економічний інтерес працівників підприємства пов'язаний передусім з 
розміром прибутку, який спрямовується на матеріальне заохочення, соціальні 
виплати та соціальний розвиток. Власника підприємства цікавить в першу чер-
гу розмір фонду виплати дивідендів, а, отже, та частина прибутку, яка пов'язана 
з виробничим розвитком, і відповідно, приростом капіталу підприємства. [1] 

У зв'язку з тим, що прибуток є єдиним джерелом реалізації економічних 
інтересів усіх перелічених сторін, жодна з них не може мати пріоритетів в 
задоволенні, оскільки це призведе до обмеження інтересів інших сторін. На-
приклад, надмірний податок з прибутку підприємства знижує економічну 
зацікавленість підприємства у його збільшенні, що призводить до зменшення 
надходжень до бюджету. 
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Известно, что деятельность предприятия осуществляется под воздействием 
внешней и внутренней среды, следовательно, анализ формирования экономиче-
ского потенциала позволяет выявить резервы увеличения его, как внутренние, 
так и внешние. Значит, анализ деятельности предприятия следует начать с вы-
явления имеющихся внешних и внутренних резервов, а затем уже произвести 
оценку экономического потенциала и обозначить пути его увеличения за счет 
выявленных резервов [3]. 

Резюмируя вышесказанное, под экономическим потенциалом предприятия 
будем понимать степень возможностей предприятия включаться в новые ме-
няющиеся внешние условия среды с имеющимися на данный момент организа-
ционно-экономическими, материально-техническими и трудовыми ресурсами. 

Важно отметить, что в модели экономического потенциала приоритетность 
следует закрепить за способностями сотрудников, т.е. человеческим потенциа-
лом. Проблема управления трудовым потенциалом и вопрос его оценки в со-
ставе экономического потенциала мало изучены и требуют дополнительного 
исследования. 

Чтобы добиться успеха в своей деятельности, руководителем предприятия 
не только должно изучить и понять что такое экономический потенциал, но и 
должно правильно выбрать стратегию управления потенциалом предприятия. 
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В умовах ринкової економіки основним показником господарської 

діяльності торгового підприємства є прибуток. Це пов'язано з тим, що для 
підприємства, яке несе повну матеріальну відповідальність за результати своєї 
торгово-господарської діяльності, основною метою є не забезпечення 
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представленні і слідкувати в процесі моделювання за кількісними показниками 
і потоками в системі [3].  

Крім описаних раніше оптимізаційних моделей та моделей імітаційного 
модулювання до економіко-математичних моделей відносять моделі та методи 
прогнозування. Основне призначення цього типу моделей це надати досліднику 
інформацію про стан об’єкта дослідження в майбутньому.  

В сучасних умовах в процесі розробки прогнозів важливого значення 
набуває подальший розвиток і вдосконалення методології прогнозування. 
Методологією називається вчення про методи наукового пізнання і практичне 
перетворення дійсності. Методологія як загальне вчення про методи не зво-
диться до простого об’єднання спеціальних і універсальних методів 
дослідження. Вона вивчає, перш за все, можливості і межі використання цих 
методів в процесі пізнання і досягнення істини. Обґрунтованість і надійність 
прогнозів забезпечується, в першу чергу, розвитком методологічного апарату, 
досягненнями теорії прогнозування. Проникнення математичного апарату в 
економічне прогнозування сприяє значному розширенню і вдосконаленню 
методологічного апарату. Для створення якісного прогнозу важливим є вибір 
моделі прогнозування, яка є основою деякого методу прогнозування.  

Отже, були розглянуті моделі та методи економічної кібернетики, які 
поділяються на оптимізаційні та моделі імітаційного моделювання і прогнозування. 
Описані програмні засоби, які призначені для реалізації оптимізаційних моделей та 
прогнозування. Особлива увага приділена адаптивним методам прогнозування, що 
забезпечують постійну коректировку екстраполяційної формули у відповідності з 
новими даними про фактичне значення показника який прогнозується. 
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Продуктивность – основной показатель сельскохозяйственного (с.-х.) про-

изводства. Под продуктивностью понимают относительный показатель объема 
продукции к ресурсу, которым может являться гектар, орошаемый гектар, 
1000 м3 оросительной воды, человек, единица энергии. Продуктивность выра-
жается в физических и стоимостных единицах. Зерновое производство является 
самой прибыльной отраслью сельского хозяйства страны. Рис – самая энергоо-
беспеченная зерновая с.-х. культура. На её производство влияет значительное 
число факторов, которые отражены на причинно-следственной диаграмме, при-
веденной, на рисунке. 

Согласно основной концепции всеобщего управления качеством необхо-
димо рассматривать три элемента производства: продукцию, технологию и сис-
тему управления. Для повышения продуктивности орошаемых земель можно 
использовать более продуктивные новые сорта риса, полученные селекцион-
ным путём, или проводить их районирование. Это является использованием бо-
лее качественного ресурса и носит экстенсивный характер производства [1]. В 
настоящее время основное внимание уделяется разработке и улучшению осно-
вных технологий выращивания риса. Но основная задача при управлении прои-
зводством продукции заключается в том, что необходимо определить основные 
факторы воздействий и выявить эффективные управляющие ресурсы, оказыва-
ющие значительное влияние на продуктивность риса в хозяйстве – первичном 
звене его производства. В результате ранжирования факторы управления в сле-
дующем порядке: оросительная вода – внесение азотных – внесение фосфорных 
– внесение калийных удобрений.  

Метеорологические факторы необходимо рассматривать в привязке в бли-
жайшей метеорологической станции или рассчитывать с помощью методов ин-
терполирования. 

«Ключови въпроси в съвременната наука – 2013» • Том 7. Икономики 

 75

жествлять производственный потенциал или ресурсный потенциалы с экономи-
ческим потенциалом предприятия. Хотя на самом деле они тесно связаны друг 
с другом, но внутреннее содержание этих понятий совершенно различное. По-
нятие экономического потенциала более широкое, чем производственный и ре-
сурсный потенциалы. 

Так, как экономический потенциал предприятия представляет собой систему, 
включающую совокупность кадровых, финансовых, информационных и других по-
тенциалов (возможностей), направленных на обеспечение долгосрочного экономи-
ческого развития предприятия на основе принятых к реализации стратегий [1].  

Модель экономического потенциала предприятия также может опреде-
ляться: 

- объемом и качеством имеющихся у предприятия ресурсов, включающих 
основные производственные и непроизводственные фонды, нематериальные 
активы, оборотные фонды, фонды обращения, численности работников; 

- способностями менеджеров и работающих (как наемных, так и собствен-
ников) к созданию продукции оптимально использовать имеющиеся у предпри-
ятия ресурсы. 

Анализируя экономический потенциал конкретного предприятия в ряду 
отраслевых предприятий, можно выявить уровень его конкурентоспособности. 

Применительно к конкурентоспособности предприятия потенциал напря-
мую связан с целями развития и поэтому планирование развития потенциала 
предприятия предполагает включение целого ряда таких этапов. Так как суще-
ствует алгоритм управления экономическим потенциалом предприятия, кото-
рый представлен на рисунке 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм управления экономическим потенциалом предприятия 



Материали за IX международна научна практична конференция 

 74 

прибыльности являются традиционными, так как на современном этапе развития 
существует ряд новых направлений, которые предусматривают увеличение стои-
мости самого капитала предприятия, а не рост его прибыли. 
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На сегодняшний день одной из глобальных проблем для современного 

российского предприятия в целом и для строительной организации, в частности 
является сохранение конкурентоспособности и поддержание активности в ус-
ловиях непрерывно изменяющейся внешней среды. Одной из главнейших при-
чин подобного положения является неумение оценивать экономический потен-
циал, находящийся в распоряжении предприятия, и управлять его развитием. 

Понятие экономического потенциала разными авторами трактуется по-
разному. Оценив все определения, можно сказать, что под экономическим по-
тенциалом, который является основой хозяйственной деятельности строитель-
ной организации, следует понимать совокупные возможности организации, 
реализующиеся только при имеющихся ресурсов. 

В литературе приводятся такие понятия, как экономический, производст-
венный и ресурсные потенциалы. Между тем, на наш взгляд, невозможно ото-
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Наблюдались следующие метеорологические факторы: температура возду-
ха, С; относительная влажность, %; скорость ветра, м / с; осадки, мм; началь-
ная влажность почвы, м3 / га; испаряемость, мм; солнечная радиация, ккал / 
см2; фотосинтетическая активная радиация, ккал / см2; радиационный баланс, 
ккал / см2; продолжительность солнечного сияния, час; сумма температура воз-
духа больше 10 С, С; коэффициент увлажнения; дефицит влажности воздуха, 
мб; сумма дефицитов влажности воздуха, мб. Количество метеорологических 
факторов – 14. При производстве фиксировался результирующий фактор – 
урожайность риса, ц/га. Среди метеорологических факторов основное влияние 
на продуктивность оказывают – фотосинтетическая активная радиация (ФАР), 
затем гидротермический коэффициент и коэффициент увлажнения, которые 
тесно взаимосвязаны между собой. Эти показатели являются интегральными 
при выращивании риса. Фотосинтетическая активная радиация важна, т. к. Рос-
товская область является зоной неустойчивого выращивания риса. 

Оценка влияния факторов проводилась методами многомерной статистики 
[2] с использованием ретроспективных данных ВНИИриса по продуктивности 
риса на оросительных системах Северного Кавказа. Факторами, с помощью ко-
торых можно управлять производством, являются уровни элементов питания 
азотом, фосфором, калием и оросительная вода. Значение оросительных норм 
культуры риса для оросительных систем Ростовской области являются высоки-
ми 20-30 тыс. м3, потому что состояние оросительных систем, карт и чеков 
удовлетворительное. 

Для интенсификации производства риса, для определения его объемов бы-
ли получены зависимости прибавки урожайности от указанных факторов 
управления. Функции урожайности с.-х. культур имеют следующий вид: 

Y = Yср + Y, 

где Y – программируемая урожайность; Yср – средняя урожайность культуры в 
хозяйстве без внесения удобрений; Y – зависимость прибавки урожайности риса 
от факторов управления [3]. Для определения норм внесения удобрений под плани-
руемый урожай были разработаны модели расчета использования питательного 
вещества в почве. Также при производстве риса важными факторами влияния яв-
ляются: плотность почвы и размножение сорной растительности. 

 
В таблице приведены уравнения прибавки урожайности (Y, ц/га) от факторов 

питания: N – содержание в почве легкогидролизуемого азота, мг / 100 г; 
P − содержание доступного для растений фосфора мг / 100 г; K − содержание фосфо-
ра мг / 100 г; F – приход фотосинтетической активной радиации (ФАР) за вегетаци-
онный период выращивания культуры, ккал / см2; коэффициенты использования 
факторов: ФАР – IsF, %; азота – IsN, %; фосфора – IsP, %; калия – IsK, %. 
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обходимо соотнести с соответствующими показателями. В результате будет 
получен показатель прибыльности или рентабельности [4].  

В результате анализа экономической литературы были систематизированы 
функции, которые выполняет прибыльность. 

Для того чтобы обеспечить рост прибыльности предприятия, необходимо 
постоянно искать неиспользованные резервы роста прибыли, количественно их 
оценивать, разрабатывать комплекс мероприятий по их использованию, прак-
тически реализовывать данные мероприятия и контролировать их выполнение. 

К основным направлениям повышения прибыльности предприятий можно 
отнести [3]: 

1) сокращение затрат; 
2) расширение деятельности в смежном сегменте; 
3) расширение деятельности в существующих сегментах; 
4) проникновение в новые сегменты; 
5) изменения в основной деятельности; 
6) повышение уровня качества и обслуживания; 
7) внедрение инноваций. 
Сокращение затрат актуально в случае если у конкурентов анализируемого 

предприятия наблюдаются более высокие показатели рентабельности продаж и 
реализуется это за счёт производства или закупки сырья на стороне. 

Расширение деятельности в смежном сегменте целесообразно, если есть воз-
можность использования преимуществ и опыта анализируемого предприятия над 
конкурентами в смежных отраслях для повышения своей прибыльности. 

Расширение деятельности в существующих сегментах предусматривает рост 
деятельности предприятия, поглощение конкурентов и достижение более высоких 
показателей производственно-хозяйственной деятельности, чем у конкурентов. 

Проникновение в новые сегменты возможно в случае наличия свободных, 
неиспользованных мощностей и резервов у предприятия и нового видения сег-
ментов рынка. 

Изменения в основной деятельности предусматривает интеграцию с по-
ставщиками, посредниками или концентрацию на том виде деятельности, кото-
рый имеет преимущества перед главными конкурентами. 

Использование и внедрение инноваций приемлемо в случае успешности 
деятельности предприятия, наличие возможности использования иностранного 
опыта или копирования современных тенденций наблюдающихся в отрасли. 

Таким образом, сущность категории «прибыль» имеет многосторонние ас-
пекты, которые являются основой для формирования эффективной системы 
управления прибылью на предприятии. Для того чтобы выбрать соответствующие 
направления по повышению прибыльности любого предприятия необходимо про-
анализировать в каком состоянии находиться предприятие с точки зрения финан-
сового обеспечения и положения на рынке, а также в зависимости от его намере-
ний изменить своё положение. Представленные в статье направления повышения 
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
 ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В связи с переходом к рыночным методам управления значительно изме-

нилась роль прибыли в развитии экономики Украины. От прибыли зависит фи-
нансовое положение предприятия, уровень удовлетворения потребностей его 
работников. Помимо того, за счет платежей из прибыли в бюджет формируется 
основная часть ресурсов государства, региональных и местных органов власти.  

Понятие прибыльности является предметом исследования многих ученых-
экономистов. Важный вклад в разработку теоретических и практических аспек-
тов прибыльности внесли такие ученые, как Кейнс Дж.М. Маркс К.,Рикардо Д., 
Бланк И.А., Поддерёгин А. М., Ищенко Е. А. [1], Власова Н.О. [2], Коха Р. [3], 
Филимоненко О.С. [4], Кучер С.В. [5] и другие.  

Вопросы по повышению уровня прибыльности остаются в центре внима-
ния многих субъектов хозяйствования. Одним из этапов решения данных во-
просов является комплексный анализ путей повышения прибыльности пред-
приятий [1]. Однако как в экономической литературе, так и в большинстве ли-
тературных источников, а также в практике украинских предприятий имеется 
целый ряд вопросов, связанных с выбором направлений повышения прибыль-
ности, которые на данный момент исследованы недостаточно полно. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1) определена сущность понятий прибыли и прибыльности в экономи-

ческой литературе; 
2) выявлены основные направления повышения прибыльности пред-

приятий. 
Финансовым результатом хозяйственной деятельности любого предпри-

ятия является его прибыльность, которая характеризуется абсолютными (раз-
мер прибыли) и относительными (уровень рентабельности) показателями [2]. 

Сущность термина «прибыль» изменялась на протяжении развития эконо-
мической теории, и до сегодняшнего дня остаётся дискуссионным вопросом в 
экономической теории. На современном этапе развития прибыль определяется 
как выручка от реализации за вычетом затрат деятельности предприятия [4]. 

Для оценки результатов хозяйствования и использования составных про-
цесса производства, с помощью которых была получена прибыль, её сумму не-
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Таблица  
Вид регрессионного уравнения прибавки урожайности  

и значение коэффициента корреляции R 
 

Параметр Вид уравнения R 
ФАР Y= 1,079 F1.054IsF0.994 0,99973 

Азот Y=0,105 N1,001 IsN1,003 0,9997 

Фосфор Y=-0,085+0,00858 P-0,001217 IsP+0,231P·IsP 0,99898 

Калий Y=-0,055+0,002876 K-0,003323 IsK+0,088K·IsK 0,99999 

 
Все регрессионные уравнения таблицы значимы, но остатки (разность ме-

жду урожайностью и значением регрессионного уравнения) достигают 20 %. 
Использование разработанных моделей управления программирования 

урожая позволит рассчитать оптимальные ресурсы производства. 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ В РФ 
 
Социальное обеспечение занимает одно из ключевых, определяющих мест 

в жизни государства и общества. Оно непосредственно зависит от развития 
экономики и теснейшим образом связано с политикой и социальным благопо-
лучием людей. Содержание понятия социального обеспечения, его параметры 
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формировались постепенно по мере развития самой системы социального обес-
печения в нашем государстве. 

Под социальным обеспечением в настоящее время следует понимать форму 
выражения социальной политики государства, направленной на материальное 
обеспечение определенных категорий граждан из средств госбюджета и специ-
альных внебюджетных государственных фондов в случае наступления событий, 
признаваемых государством на данном этапе своего развития социально значи-
мыми, с целью выравнивания социального положения этих граждан по сравнению 
с остальными членами общества. Исходя из этого определения, к системе соци-
ального обеспечения современной России относятся все виды пенсий, пособий, 
компенсационных выплат, социальное обслуживание, медицинскую помощь и ле-
чение, а также различные льготы для отдельных категорий граждан [1].  

По данным Пенсионного Фонда РФ на 1 января 2012 года численность 
пенсионеров в Российской Федерации составила 42,4 млн. человек или 29,7% 
от общей численности населения страны. Другими словами, почти каждый тре-
тий, проживающий в Российской Федерации, – пенсионер.  

По официальным статистическим данным за период с 2006 г. по 2011 г. 
наблюдался рост численности пенсионеров. В среднем ежегодно численность 
пенсионеров за наблюдаемый период росла на 0,9% или на 367,4 тыс. человек. 
Изменения в демографической ситуации поставили перед системой социально-
го обеспечения проблемы изыскания дополнительных средств для выплат уве-
личивающейся категории пенсионеров и создания им достойных условий жиз-
ни. При сокращении численности населения страны в 2012 году по сравнению с 
2006 годом на 180,0 тыс. человек (на 0,13%), численность пенсионеров возрос-
ла на 4,8% за аналогичный период1.  

Считается, что распределительная система наиболее эффективна, когда на 
одного пенсионера приходиться не менее трех занятых в экономике. В анализи-
руемом периоде на 1 пенсионера приходилось в среднем 1,74 занятых в эконо-
мике, что свидетельствует о финансовой неустойчивости распределительной 
системы. Удельный вес пенсионеров в общей численности населения за рас-
сматриваемый период увеличился с 26,8% до 28,1%. Коэффициент пенсионной 
нагрузки вырос с 326,2‰ в 2006 г. до 372,6‰ в 2012 г., что свидетельствует об 
увеличении демографической нагрузки на население в трудоспособном возрас-
те, вызванном как сокращением численности населения в трудоспособном воз-
расте, так и ростом числа лиц старше трудоспособного возраста [2]. 

Проведенная в 2002 году пенсионная реформа отменила ограничения на 
занятость пенсионеров и тем самым способствовала увеличению численности 
работающих пенсионеров. Данные о численности работающих пенсионеров в 
общей численности пенсионеров в РФ представлены на рисунке 1. 

                                                 
1 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2012: Стат.сб. / Росстат – M., 2011. С. 119 
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До збільшення цін на вітчизняну проукцію призведе нова ставка акцизного збо-
ру, яка за планом Уряду зросте практично у 2 рази.  

 За таких умов конкурентоспроможність вітчизняної продукції буде 
знижуватся. Тому представники галузі вважають, що Україна повинна форму-
вати державну політику, спрямовану на підтримку і розвиток галузі, сприяти 
підвищенню конкурентоспроможності її продукції, посиленню позицій на 
зовнішніх ринках.  

Актуальними у виноградно-виноробній галузі залишаються проблеми і 
завдання, які сформульовані у Програмі розвитку виноробства в Україні до 
2025 року [6], основними з яких є:  

невідповідність обсягів виробництва столового винограду потребам насе-
лення; винограду технічних сортів потребам виноробства, яке орієнтовано на 
попит на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

закладення насаджень садівницьким матеріалом низьких селекційних категорій; 
низька ефективність виробництва винограду, яка зумовлена високою до-

лею старих та зріджених виноградних насаджень, що підвищує собівартість і 
знижує конкурентоздатність столового винограду та вітчизняної виноробної 
продукції. 

подовження терміну дії Закону України «Про збір на розвиток виноградар-
ства, садівництва і хмелярства» ( 587-14 ) до 2025 р.; 

удосконалення механізму надання державної підтримки виноградарству  та 
забезпечення розвитку виноробства з урахуванням вимог СОТ; 

розробка Виноградного кадастру в рамках загального земельного кадастру; 
обрання правильної маркетингової політики; 
здійснення заходів щодо забезпечення розвитку інфраструктури ринку ви-

норобної продукції, диверсифікації каналів реалізації та забезпечення якості 
продукції, регулювання попиту і пропозиції, 

захист ринку від імпортної винопродукції та сировини низької якості; 
здійснення заходів щодо збільшення ємності ринку винограду та продуктів 

його переробки з урахуванням потреб населення, його купівельної спроможно-
сті та максимальних можливостей експорту; 

інноваційно-інвестиційного зміцнення матеріально-технічної бази виног-
радно-виноробної галузі, впровадження екологічно безпечних, ресурсо- та ене-
ргозберігаючих технологій;  

удосконалення страхової та податкової політики у сфері виноградно-
виноробного виробництва; 

підвищення ролі науки й освіти, розвитку дорадництва; 
удосконалення галузевої нормативної і технологічної документації, яка 

відповідає положенням та вимогам Європейського Співтовариства.  
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На рисунке видно, что за период с 2006 г. по 2011 г. численность рабо-
тающих пенсионеров выросла на 3652 тыс. человек (или на 38,9%), причем по 
сравнению с предыдущим годом рост численности работающих пенсионеров в 
2011 г. составил 105,3%. Такая тенденция объясняется как экономическими, так 
и психологическими факторами. После выхода на пенсию россияне сталкива-
ются с жесточайшими материальными проблемами (по официальным данным в 
2011 г. средний размер назначенных месячных пенсий составил 8272,7 руб.). 
Для их решения они могут использовать только трансферты, государственные и 
семейные, и доходы, которые могут получать в случае продолжения трудовой 
активности. Но трансферты, как семейные, так и государственные, не являются 
эффективным способом решения проблемы бедности пенсионеров. В этом слу-
чае выходом из положения является занятость. 

 

 
 

Рисунок 1 – Численность работающих пенсионеров в общей численности 
пенсионеров в РФ, тыс. человек 

 
Воспринимая работу зачастую как вынужденную меру и подчеркивая свя-

занные с нею перегрузки, многие пенсионеры как бы косвенно ощущают и ее 
плюсы – повышение чувства собственной значимости, нужности семье и рабо-
чему коллективу и т.д. Большая, чем у населения в целом, неудовлетворенность 
жизнью связана в том числе и с сокращением межличностного общения, поте-
рей возможностей самореализации и утратой чувства вовлеченности в общест-
венные процессы. 

Пенсия – главный вид социального обеспечения нетрудоспособных граж-
дан. Её основное предназначение состоит в стремлении обеспечить достойный 
уровень жизненных благ человеку, который в силу каких-либо естественных, не 
зависящих от него причин не может работать. Данный показатель является ос-
новной характеристикой уровня жизни пенсионеров. Динамика среднего разме-
ра назначенных месячных пенсий по видам пенсионного обеспечения за анали-
зируемый период представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Средний размер назначенных месячных пенсий  
по видам пенсионного обеспечения 

 
Из рисунка 2 видно, что за период с 2006 г. по 2011 г. наблюдается рост 

среднего размера пенсий в целом и по категориям пенсионеров. В 2011 г. по 
сравнению с 2006 г. средний размер пенсий вырос в 3,3 раза, а по сравнению с 
предыдущим годом увеличился на 8,9%. В среднем за рассматриваемый период 
ежегодно размер пенсии рос на 26,7%.  

Максимальная величина среднего размера пенсий соответствует такой ка-
тегории пенсионеров как федеральные государственные гражданские служащие 
(в 2011 г. 11495,3 руб.). Рост данного показателя в 2011 г. по сравнению с нача-
лом анализируемого периода составил 261,9%, причем за последний год дан-
ный вид социального обеспечения вырос на 4,8%. 

Максимальное увеличение среднего размера пенсий в 2006 – 2011 гг. ха-
рактерно для пенсий, выплачиваемых по случаю потери кормильца: в 2011 г. 
данный показатель вырос по сравнению с 2006 г. в 3,6 раз, а по сравнению с 
предыдущим годом на 10,7%. 

В 2011 г. по сравнению с 2006 г. средний размер пенсий по старости уве-
личился в 3,2 раза, а по сравнению с 2010 г. – на 710,3 руб. (8,7%). Рост пенсии 
по инвалидности в 2011 г. по сравнению с началом рассматриваемого периода 
составил 279,5%, а по сравнению с предыдущим годом – 107,8%. В 2011 г. на-
блюдалось увеличение среднего размера пенсий пострадавшим в результате 
различных катастроф в 3,1 раза по сравнению с 2006 г. и на 9,6% по сравнению 
с предыдущим годом. В анализируемом периоде отмечен также рост социаль-
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В останні роки спостерігалося зростання виробництва винограду і 
продукції його переробки, табл.2, [ 4 ], але з 2011 р. структура випуску дещо 
змінилася, намітився спад у випуску вин і ріст виробництва кон'яку.  

Зменшення випуску вин обумовлено певної мірою підвищенням 
конкуренції між вітчизняною і імпортною продукцією, зниженням купівельної 
спроможністі населення, змінами у структурі експорту, скороченням площ під 
виноградники.  

У 2012 р. частка імпорту по вину склала більш, ніж 30 %. Основними 
імпортерами вин виступають не тільки Грузія, Молдова, але й Франція, Італія, 
Іспанія, тобто країни ЄС. Експорт винопродукції вітчизняного виробництва 
складає тільки 5-15 %, в основному у країни СНД.  

Особливу занепокоїність викликає скорочення площ під виноградники, що 
звужує сировинну базу для виробництва. Так, якщо у 2000 р. вона складала 97,6 
тис. га, то у 2011р. зменшилася до 84,1га.      

         Таблиця 2 
Динаміка виробництва винограду, винопродукції в Україні 

 
Роки Показники 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Виробництво:  
винограду, тис.т 443 301 360 415 469 408 522 
вина виноградного, млн.дал 16,4 17,1 19,5 21,0 23,1 29,6 16,8 
вина шампанського, млн.дал. 4,4 4,5 4,5 4,0 4,2 4,2 3,7 
коньяку, млн.дал 2,4 2,8 3,6 3,9 3,4 3,6 4,7 

  
Для посилення своїх позицій на внутрішньому і зовнішніх ринках 

вітчизняним виробникам потрібно знижувати собівартість продукції, щоб мати 
цінові переваги перед імпортною продукцією. Крім того, слід урівняти умови 
експорту і імпорту з позицій мита ввізного і експортного.  

На деяких підприємствах галузі не проведено технічне переозброєння ви-
робництва, потребує вдосконалення і технологія виробництва вин. 

У зв'язку з бажанням України створити зону вільної торгівлі з країнами ЄС 
з боку цієї організації була висунута вимога відмовитися на теріторії України 
від таких найменувань, як «Конь’як», «Шампанське», «Херес», «Мадера». 
Представникам української сторони все ж вдалося відстояти точку зору на пра-
во використовувати ці найменування при реалізації продукціїї на внутрішньому 
ринку, але для експорту умови ускладнюються.  

 Не сприяє півищенню конкурентоспроможності вітчизняних виробників 
і рішення Уряду України направити у 2013 р. 1,5 % збір на розвиток виногра-
дарства, садівництва і хмелярства до державного бюджету. Провідні фахівці 
галузі розрахунками підтвердили, що це рішення призведе до подальшого зни-
ження площ під виноградники і погіршенню сировинної бази виробництва [5]. 
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 Конкурентоспроможність підприємства слід розуміти як реальну та 
потенційну спроможність, а також наявні для цього можливості підприємства 
вивчати попит (ринок), проектувати, виготовляти та реалізувати товари, які за 
своїми параметрами у комплексі більш привабливі для споживачів, ніж товари 
конкурентів. 

Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємств виноробної 
галузі України стає особливо актуальною у зв'язку зі вступом країни до СОТ, а 
також з бажанням створити зону вільної торгівлі з країнами ЄС.  

Конкуренція на світовому ринку виноробної продукції зростає, про що 
свідчать дані таблиці 1 [ 3 ]. Виробництво винопродукції здійснюють не тільки 
європейські країни, а й країни Америки, Азії, Африки, Австралії. У 2011 р. за-
гальна площа виноградників у світі становила 7 млн.585 тис.га, з них на 4 
країни Європи (Франція, Італія, Іспанія, Португалія) припадало 37,64 % , Китай 
– 17,93 %, США – 5,34 %. Більшість вказаних в табл. 1 країн є експортерами 
продукції, і тільки Китай, Російська Федерація мають дефіцит. Отже, для 
українських виробників потенційними ринками збуту винопродукцї можуть бу-
ти, перш за все, країни СНД, країни Сходу.  

Виноградно-виноробна галузь України – одна з важливіших бюджето-
утворюючих галузей агропромисового комплексу (АПК), продукція якої має 
зайняти певне місце на світовому ринку, адже країна має сприятливі грунтово-
кліматичні умови вирощування винограду, достатній промисловий потенціал, 
кваліфіковані кадри, багатовікові національні традиції.  

         Таблиця 1 
Показники по країнах за 2011 р. 

 
Показники Країна 
Виробниц-
тво вина, 
млн. гл 

Площі 
виноград
ників, 
тис.га 

Споживан-
ня у країні, 
млн.гл 

Експорт, 
млн.гл 

Франція 49633 807 29936 14110 
Італія 41580 776 23052 24287 
Іспанія 33397 1032 10150 22309 
США 18740 405 28500 4210 
Аргентина 15473 218 9725 3112 
Китай 13000 560 17000  
Австралія 11090 174 н/д 7012 
Чилі 10463 202 н/д 6623 
Португалія 5925 240 н/д 2960 
Російська Федерація 6353 58,1 11633  
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ных пенсий: в 2011 г. её размер увеличился на 189,5% по сравнению с 2006 г. и 
на 10,1% по сравнению с 2010 г. 

Однако не все виды пенсионного обеспечения в анализируемом периоде 
соответствуют среднему размеру пенсий. Так, средний размер пенсий для всех 
категорий пенсионеров превышают только пенсии по старости и пенсии слу-
жащих на 7,3% и 39% соответственно. Минимальная величина размера пенсий 
в 2011 г. характерна для пенсионеров, получающих социальные пенсии (всего 
62,9% от среднего размера пенсий). Величина пенсий пострадавшим в резуль-
тате различных катастроф чуть меньше среднего размера пенсий (90,8% от 
среднего размера пенсий). Размер пенсии по инвалидности и пенсии по случаю 
потери кормильца значительно ниже среднего размера пенсий (67% и 64,5% от 
среднего размера пенсий соответственно). 

В реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен) средний 
размер месячных пенсий вырос по сравнению с предыдущим годом на 1,2 про-
центных пункта (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Средний и реальный размер назначенных месячных пенсий 
 
За рассматриваемый период реальный размер месячных пенсий достиг 

своего максимального значения в 2010 г. (134,8%). В 2011 г. его рост мини-
мальный – 101,2%. 

Современное состояние уровня пенсионного обеспечения не гарантирует 
гражданам достойного уровня жизни. Проблема поддержки пенсионеров оста-
ется одной из основных в социальной политике, так как уровень жизни этой ка-
тегории отражается на уровне жизни населения. 

По данным официальной статистики величина прожиточного минимума 
пенсионера за период с 2006 г. по 2011 г. ежегодно росла на 13,0%. Наиболь-
ший рост данного показателя отмечен в 2008 г. (118,8% по сравнению с преды-
дущим годом), а наименьший – в 2010 г. (110,3% по сравнению с предыдущим 
годом). Средний размер назначенных пенсий в 2006 г. уступал величине про-
житочного минимума на 0,2%. В последующие годы средний размер назначен-
ных месячных пенсий превышал величину прожиточного минимума (в 2011 г. 
на 63%). Однако если сравнивать размер пенсии со средним размером начис-
ленной заработной платы, то можно сделать неутешительные выводы: средний 
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размер пенсии значительно уступает среднему размеру заработной платы, хотя 
соотношение среднего размера пенсий и среднего размера заработной платы за 
рассматриваемый период выросло с 25,6% до 35,1%2. 

Социальное обеспечение пенсионеров подразумевает также социальную 
защиту отдельных категорий граждан. Одним из показателей, её характери-
зующих является размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В 2011 г. по 
сравнению с предыдущим годом объем ЕДВ сократился на 0,5% или на 80208 
руб. и составил 16613349 руб. Самая большая доля выплат в 2011 г. приходится 
на инвалидов – 72% от всего объема ЕДВ, 9,3% от общего объема ЕДВ прихо-
дится на долю лиц, подвергшихся воздействию радиации, 7,5% – на долю вете-
ранов боевых действий3.  

Одним из важнейших факторов, определяющих уровень жизни пенсионе-
ров, является состояние здоровья и медицинское обслуживание. Одним из ос-
новных направлений социального обслуживания является оказание помощи 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. В Российской Федерации созданы 
центры социального обслуживания населения, специализированные отделения 
социальной помощи на дому.  

По данным Росстата в 2011 г. по сравнению с 2006 г. число учреждений 
для граждан пожилого возраста и инвалидов сократилось на 5,9%, а по сравне-
нию с предыдущим годом – на 58 ед. Численность проживающих в данных уч-
реждениях в 2011 г. по сравнению с началом анализируемого периода выросла 
на 2,6% и составила 245 тыс. человек. В 2011 г. в учреждениях такого вида в 
наличии 26 тыс. мест, причем используются из них только 88,5%, то есть число 
свободных мест составило 3 тыс. ед. Кроме того, в учреждения подобного типа 
наблюдается очередь, равная 18,1 тыс. человек взрослого населения и 0,5 тыс. 
человек детей. Однако очередь в учреждения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов заметно сократилась. В 2011 г. по сравнению с 2006 г. сокращение 
данного показателя для взрослых составило 22,0%, для детей очередь сократи-
лась на 28,9%4.  

Отдельным категориям граждан в части реализации мер социальной под-
держки предоставляется санаторно-курортное лечение по медицинским показа-
ниям. Соотношение числа граждан, подавших заявление на предоставление са-
наторно-курортного лечение и числа граждан, получивших его представлена на 
рисунке 4. 

 

                                                 
2 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2012: Стат.сб. / Росстат – M., 2011. С. 191 
3 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2012: Стат.сб. / Росстат – M., 2011. С. 218 
4 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2012: Стат.сб. / Росстат – M., 2011. С. 224 
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Лобоцька Л.Л.,к.т.н., Привалов С. І., магістрант 
Одеська національна академія харчових технологій 

 
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ВИНОГРАДНО – ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

  
Конкурентоспроможність підприємства відображає в економічній науці 

проблеми його потенційних можливостей в конкурентній боротьбі. Ця катего-
рія відома з 60-х років двадцятого століття, але й досі вона ще формується, ко-
жен новий дослідник вкладає в поняття «конкуренто-спроможність» своє розу-
міння цієї проблеми.  

Вперше воно було введено М. Портером та є базовим в управлінні. Конку-
рентоспроможність буде існувати для підприємства до того часу, коли воно 
утримує конкурентну перевагу над іншими підприємствами на ринку [1]. Кон-
курентна перевага характеризується М. Портером як «продуктивність викорис-
тання ресурсів», де критерієм виступає рентабельність виробництва. 
Конкурентні переваги існують тоді, коли підприємство може отримати 
рентабельність вище середньої для даної галузі або сегмента ринку. Ці переваги 
визначаються набором характеристик, властивостей товару чи послуг. 

Герчикова І. Н. [2] розглядає конкурентоспроможність (конкурентний потен-
ціал) як «комплекс экономічних характеристик, визначаючих положення фірми 
(підприємства) на галузевому ринку (національному чи світовому)». Цей комплекс 
містить характеристики товару, визначеного сферою виробництва, а також факто-
ри, які формують економічні умови виробництва та збуту товарів фірми.  

Визначення конкурентоспроможності підприємства можна знайти також в 
працях багатьох авторів : П. Самуельсона, И. Шумпетера, Пітера Р.Діксона, 
Е.А. Горбашко, , А.П. Градова, Е. М. Карлика, І.В. Ліпсица, Л.М. Путянина, М. 
И. Книша, Г.Л. Азоєва, М. Г. Лапусти, В. А. Маневича, К. Ф. Пузині, В. И. Си-
ськова, В. В., Р.А. Фатхутдінова та ін. 

 Поняття конкурентоспроможності інтерпретується і аналізується за-лежно 
від економічіного об`єкту, який розглядається. Якщо говорити про поняття 
конкурентоспроможності на макрорівні, то воно відображає позиції 
національної економіки в системі міжнародних відносин, головним чином у 
сфері міжнародної торгівлі. З цієї позиції конкурентоспроможність слід розгля-
дати як ступінь, з якою нація при справедливих умовах вільного ринку 
виробляє товари і послуги, які задовольняють світовим вимогам і при цьому 
збільшує доходи своїх громадян. Рівень конкурентоспроможності визначається 
такими основними факторами, як: технологія; наявність капіталів; наявність 
людських ресурсів; стан зовнішньої торгівлі. 
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Таким чином, зважаючи на результати проведеного теоретичного аналізу 
можна визначити що, міжнародна конкурентоспроможність коксохімічної ін-
жинірингової організації це її здатність надавати якісні спеціалізовані послуги 
за місцем (країною) вимоги що відповідають запитам місцевого споживача і пе-
ревершують аналогічні пропозиції конкурентів, при забезпеченні власного ко-
мерційного інтересу.  
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Рисунок 4 – Численность лиц, получивших путевки 
 в санаторно-курортные учреждения 

 
Как видно из рисунка 4, за период с 2009 г. по 2011 г. меры социальной 

поддержки пенсионеров по предоставлению санаторно-курортного лечения 
реализованы только наполовину. Но если в 2009 г. путевки получили 62,0% от 
общего числа лиц, подавших заявление на предоставление санаторно-
курортного лечения, то в последующие годы реализовало своё право на предос-
тавление данной услуги 44,8% и 48,0% пенсионеров соответственно, хотя число 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении за анализируемый период вы-
росло на 3,8% или на 29397 человек. 

К социальному обеспечению пенсионеров относится также предоставление 
им различных субсидий и льгот на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. В 2011 г. пользуются мерами социальной поддержки 92,4% от общей 
численности пенсионеров. В 2006 – 2011 гг. численность граждан, пользую-
щихся мерой социальной поддержки сократилась на 5,7%. Однако объем 
средств, затраченных на предоставление данного вида социального обеспече-
ния вырос на 133,3%., но среднемесячный размер социальной поддержки на 
одного пользователя слишком мал по сравнению с ростом цен на оплату жилья 
и коммунальных услуг, хотя он и вырос на 147,5% по сравнению с началом 
анализируемого периода5. 

В связи с многоплановостью и сложностью изучаемых объектов и процес-
сов, их представляющих, данные о них носят многомерный и разнотипный ха-
рактер. В этих условиях на первый план выходят проблемы классификации 
многомерных наблюдений. В качестве объекта исследования рассмотрим уро-
вень социального обеспечения пенсионеров в регионах РФ. В процессе класте-
ризации участвуют следующие признаки: 
                                                 
5 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2012: Стат.сб. / Росстат – M., 2011. С. 223 
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1) Средний размер назначенных пенсий, руб. (X1); 
2) Среднемесячный размер начисленных субсидий на семью (на опла-

ту коммунальных услуг), руб. (X2); 
3) Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользо-

вателя, руб. (X3); 
4) Число полученных единовременных пособий, выплаченных жен-

щинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель) (X4); 

5) Число, выплаченных единовременных пособий при рождении ре-
бенка (X5); 

6) Численность лиц, получивших государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал, человек (X6); 

7) Численность пенсионеров, получающих социальные доплаты, человек (X7). 
Перейдём к кластеризации 80 регионов РФ. Наиболее трудным и наименее 

формализованным в процессе кластеризации является определение понятия од-
нородности объектов. Допустим, в нашем случае данное понятие задается вве-
дением правила вычисления расстояний между любой парой исследуемых объ-
ектов. Обратимся к обычному евклидову расстоянию. Естественное (с геомет-
рической точки зрения) евклидово пространство будет бессмысленным (с точки 
зрения содержательной интерпретации), так как признаки измерены в разных 
единицах, кроме того, оказывает влияние размерность единиц наблюдения, по-
этому пронормируем каждый признак. 

В разбиении на кластеры будут участвовать все признаки. Осуществим реа-
лизацию иерархического кластерного анализа, построим дендрограммы разбиения 
совокупности регионов на кластеры различными методами. Используя методы 
ближнего соседа, дальнего соседа, средней связи и метод Уорда можно разбить 
совокупность на кластеры, но желаемая четкость в разбиении отсутствует. 

Окончательную кластеризацию проведем методом k-средних (рисунок 5). 
Подобное разбиение оказалось оптимальным, так как практически отсутствуют 
совпадения средних нормированных значений признаков по кластерам. 

 
График средних для кажд. кл.

 Кластер  1
 Кластер  2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Перемен.

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 
Рисунок 5 – Средние нормированные значения по кластерам 
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В метрологічному аспекті класифікація є одним із способів вимірювання 
властивостей об’єктів, тому в цьому відношенні класифікація Чемберліна-
Бейна є більш досконалою, оскільки має можливості кількісного відображення 
характеристик властивостей об’єктів. Однак, використання цієї переваги доці-
льно для аналізу товарних ринків і суттєво ускладнюється при аналізі таких 
специфічних ринків, як ринки інжинірингу. Основними специфічними особли-
востями ринку коксового інжинірингу, які унеможливлюють застосування кла-
сифікації Чемберліна-Бейна є [8]: закритість інформації про ціну і об’єми інжи-
нірингових послуг; значна дискретність реалізації інжинірингових послуг у часі 
і просторі; значний вплив неринкових факторів на формування умов угод про 
надання інжинірингових послуг.  

Зважаючи на вищенаведене, в даній роботі для складення характеристики 
ринку коксового інжинірингу було обрано класифікацію Штакельберга, оскіль-
ки для її проведення достатньо інформації о чисельності учасників ринку – 
продавців і покупців. 

Специфічні послуги коксового інжинірингу надаються спеціалізованими ор-
ганізаціями, які і створюють цю галузь. Світова галузь коксового інжинірингу 
складається з 6 спеціалізованих ІО, які розташовані в різних країнах і надають по-
слуги за місцем вимоги, тобто в країнах де розташовані коксохімічні заводи (ви-
робництва). При цьому, більшість країн виробників коксу не мають коксохімічних 
ІО, що обумовлює міжнародний характер галузевих ринкових відносин.  

Попит на ринку коксового інжинірингу виникає по мірі потреби компаній 
виробників коксу у реконструкції чи будівництві нових виробничих потужностей 
за новими проектами. Природно, що дана потреба виникає у виробників коксу не 
одночасно, і навіть не кожний рік, у різних компаній виробників коксу розташо-
ваних у різних країнах світу. Таким чином, на конкретний момент можливе вини-
кнення тільки одного випадку попиту в одній країні. Тобто в конкретний період 
ринкові відносини на світовому ринку коксового інжинірингу концентруються в 
одній країні. При цьому, кількість продавців інжинірингових послуг може скоро-
чуватись аж до одного, а кількість покупців обов’язково скорочується до одного. 
Отже, в момент виникнення попиту світовий ринок коксового інжинірингу конце-
нтрується в країні активного ринку будова якого може відповідати двом типам – 
монополії обмеженої олігополією або двосторонній монополії. При цьому слід за-
значити що першому типу побудови ринку, як правило, притаманна жорстка кон-
куренція, а другому навпаки відсутність конкуренції. 

Зважаючи на вищенаведене конкурентоспроможність коксохімічної ІО 
можна визначити: за територіально-географічною ознакою, як міжнародну; за 
масштабом, як підприємства; в часовому прояві – на певний проміжок в часі.  

Вище наведені класифікаційні ознаки за своєї суті є основними характери-
стиками факторів формування конкурентоспроможності ІО, але окрім них сут-
тєве значення мають і такі фактори, як: вимоги покупців до якості і ціни інжи-
нірингових послуг; комерційна сутність діяльності ІО. 
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об’єктів, які надаються на комерційній основі, а також сфера діяльності з надан-
ня таких послуг». Зважаючи на приведені визначення інжинірингу можна ствер-
джувати, що на відміну від значної частини інших суб’єктів сфери знань, в осно-
ві предмету діяльності ІО знаходиться комерційний інтерес, а отже сама ІО за 
своєю організаційною формою є підприємством. Не зважаючи на специфічність 
профільної діяльності, ІО як підприємство, є повноцінним суб’єктом господарю-
вання, тобто учасником економічних відносин, в т.ч. і ринкових. 

Множина ринкових факторів які впливають на поведінку будь-якого з 
суб’єктів ринкових відносин залежить не тільки від специфіки галузевого рин-
ку, а й від його побудови. Саме тип побудови галузевого ринку обумовлює 
умови здійснення ринкових відносин, які у свою чергу обумовлюють вимоги до 
господарської діяльності суб’єктів ринку, тому визначення типу побудови (кла-
сифікація) ринку коксового інжинірингу є необхідною умовою формалізації 
сутності конкурентоспроможності ІО.  

В економічній теорії під класифікацією товарних ринків розуміється суку-
пність критеріїв які визначають типи побудови цих ринків. Сучасна економічна 
теорія виділяє дві основні системи класифікації типів ринків, а саме класифіка-
цію за Штакельбергом та Чемберліном-Бэйном [6]. 

Запропонована у 1934 році відомим німецьким економістом Г. фон Шта-
келльбергом класифікація визначає такі типи побудови (табл. 2). 

Таблиця 2 
Типи побудови ринків за Штакельбергом [7] 

 
Покупці Продавці 
багато декілька один 

Багато Двостороння поліполія Олігополія Монополія 
Декілька Олігопсонія Двостороння 

олігополія 
Монополія, 
обмежена олігополією 

Один Монопсонія Монопсонія, 
обмежена олігополією 

Двостороння 
монополія 

 
В 1950-60-х роках американські економісти Е. Чемберлін и Дж. Бейн [8] 

запропонували формалізовану класифікацію типів побудови ринків основану на 
інших ніж у Г. фон Штакелльберга критеріях. Так, Е. Чемберлін [9] запропону-
вав застосовувати для класификації ринків два критерії: взаємозамінність това-
рів, яку представлено коефіцієнтом цінової перехресної еластичності попиту; 
взаємозалежність підприємств, що пропонують товари, яку представлено кое-
фіцієнтом об’ємної перехресної еластичності. До двох, запропонованих Е. Чем-
берліном критеріям класифікації ринків, Дж. Бейн добавив третій – умову вхо-
ду на ринок. Відповідно до цієї класифікації основними типами побудови рин-
ків є: досконала конкуренція; монополістична конкуренція; однорідна олігопо-
лія; неоднорідна олігополія; монополія. 
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На основе полученных результатов составим таблицу средних значений 
переменных для всех участвующих наблюдений. 

Таблица 1  
Средние значения переменных для кластеров 

 
 Кластер 1 Кластер 2 
Количество наблюдений 9 71 
X1 10491 7316,07 
X2 1731,11 839,06 
X3 994,49 437,19 
X4 3484,11 9661,38 
X5 7489 21290,23 
X6 3352,78 11366,59 
X7 17352,67 67421,94 

 
Самым многочисленным оказался второй кластер. В него вошло 71 наблюде-

ние. Для этого кластера характерны наибольшие значения среднего числа полу-
ченных единовременных пособий, выплаченных женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель); среднего 
числа выплаченных единовременных пособий при рождении ребенка; средней 
численность лиц, получивших государственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал и средней численности пенсионеров, получающих социальные 
доплаты. В данный кластер вошли регионы Центрального, Южного, Северо-
Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского Федерального округа, а 
также Архангельская область, Приморский край, Калининградская область, г. 
Санкт-Петербург и др. Республика Мордовия вошла во второй кластер. 

В первый кластер вошли 9 субъектов РФ. Среди них Республика Коми, Мур-
манская область, Республика Саха, Камчатский край, Хабаровский край, Амур-
ская область, Магаданская область и др. Для данного кластера характерны макси-
мальные значения среднего размера назначенных пенсий, руб.; среднемесячного 
размера начисленных субсидий на семью (на оплату коммунальных услуг) и сред-
немесячного размера социальной поддержки на одного пользователя. 

Таким образом, в результате проведения кластерного анализа уровня соци-
ального обеспечения пенсионеров в регионах РФ можно сделать вывод о том, 
что в регионах 1-го кластера более высокий уровень социального обеспечения 
пенсионеров, чем во втором. Основным показателем социального обеспечения 
пенсионеров является средний размер назначенных месячных пенсий, а его 
значение значительно выше для регионов 1 кластера. 

Для изучения влияния различных факторов на средний размер назначен-
ных месячных пенсий используем метод корреляционно-регрессионного анали-
за. На данный показатель оказывают влияние различные факторы. Среди них 
можно выделить группу демографических факторов, в которую входят числен-
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ность пенсионеров, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, есте-
ственный прирост и др. В Российской Федерации наблюдается тенденция к 
увеличению численности таких категорий граждан как пожилые люди, инвали-
ды и т.д. при сокращении численности населения в трудоспособном возрасте, а 
ведь именно от их интенсивной работы зависит благосостояние пенсионеров. 

На средний размер назначенных месячных пенсий оказывают влияние та-
кие факторные признаки: 

1) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. (X1); 
2) индекс цен на все товары и услуги (X2); 
3) величина прожиточного минимума пенсионеров, руб. (X3); 
4) объем доходов Пенсионного фонда РФ, млн. рублей (X4); 
5) естественный прирост, человек (X5). 
Построим матрицу парных коэффициентов корреляции для выявления за-

висимости между результативным и факторными признаками (таблица 2). 
 

Таблица 2  
Матрица парных коэффициентов корреляции между результативным  

и факторными признаками 
 

 y x1 x2 x3 x4 x5 
y 1 0,89 -0,48 0,88 0,00 -0,08 
x1 0,89 1 -0,50 0,81 0,25 -0,01 
x2 0,48 -0,50 1 -0,38 -0,08 0,01 
x3 0,88 0,81 -0,38 1 -0,07 0,01 
x4 0,001 0,25 -0,08 -0,07 1 -0,12 

x5 -0,08 -0,01 0,01 0,01 -0,12 1 

 
Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции обнаружил мульти-

коллиниарность (коэффициент корреляции r > 0,8 по абсолютной величине) 
между факторами X1 и X3. Во избежание мультиколлиниарности исключим из 
модели фактор X3, так как он влияет на результативную переменную чуть 
меньше, чем фактор X1. 

По критерию Стьюдента из уравнения регрессии следует исключить факто-
ры, влияние которых на результативную переменную статистически незначимо. 
На первом шаге регрессионного анализа, выполненного в MS Excel из уравнения 
регрессии исключим переменную X2, так как по критерию Стьюдента её влия-
ние статистически незначимо при уровне значимости α = 0,05. На втором шаге 
регрессионного анализа исключим из уравнения фактор X5, так как его значение 
статистически незначимо по критерию Стьюдента при α = 0,05. 

Расчетные значения оставшихся коэффициентов регрессии признаются 
статистически значимыми, значит, их можно применить в анализе. Получим 
уравнение регрессии: 

«Ключови въпроси в съвременната наука – 2013» • Том 7. Икономики 

 63

як елемент ринкового механізму що дозволяє урівноважити попит і пропози-
цію. Другий підхід, характерний для вітчизняних вчених, визначає конкуренцію 
як змагання на ринку. Третій підхід розглядає конкуренцію як критерій, що ви-
значає тип галузевого ринку.  

В сучасній економічній теорії термін «конкурентоспроможність» викорис-
товується для визначення специфічної категорії, яка притаманна суб’єкту еко-
номічних відносин і в умовах конкуренції забезпечує або характеризує умови 
його успішного функціонування (існування). При цьому, більш конкретні трак-
тування сутності «конкурентоспроможності», як економічної категорії, в теорії 
суттєво відрізняються [3]. Однією з найбільш прийнятних для в використання в 
даній роботі є класифікація трактування цього терміна, що наведена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Класифікація конкурентоспроможністі [3] 
 
 Множина понять конкурентоспроможності та специфіка виду діяльності, 

в рамках даної роботи обумовлює необхідність обґрунтування і визначення ав-
торського бачення сутності об’єкту дослідження – міжнародної конкурентосп-
роможності інжинірингової організації (в подальшому ІО). 

Специфіка діяльності і форма організації ІО визначається сутністю інжині-
рингу, як виду діяльності. Так, в [4] визначається, що «Інжиніринг (англ. engi-
neering, від лат. іngenium – винахідливість; вигадка; знання), одна з форм міжна-
родних комерційних зв’язків у сфері науки та техніки, основний напрям якого – 
надання послуг з доведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
розробок до стадії виробництва», або відповідно до [5] «Інжиніринг. Комплекс 
інженерно-консультаційних послуг з проектування та спорудження різних 
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економічних відносин у сфері виробництва і реалізації продукції та предметом 
їх удосконалення. 

Функціонування ринку насіння олійних культур та продуктів їхньої пере-
робки сприяє підвищенню економічної ефективності сільськогосподарського 
виробництва, що забезпечує зростання дохідності підприємств та підвищення 
конкурентоспроможності продукції. 

Основним напрямом збільшення обсягів олійних культур та підвищення 
економічної ефективності повинна бути інтенсифікація галузі. Впровадження у 
виробництво новітніх технологій забезпечує вищі темпи росту врожайності 
порівняно з темпами збільшення витрат, що дає змогу знизити собівартість 
одиниці продукції [1]. 

 
Література: 
1. Виробництво насіння олійних культур. Захмарні перспективи. [Елек-

тронний ресурс] / Аграрная социальная сеть – Режим доступу : 
http://fermerplus.com. 

2. Прогноз врожаю в України в 2013 році [Електронний ресурс] / Режим 
доступу : http://www.agriagency.com. 
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АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ  

«МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
ІНЖИНІРІНГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ» 

 
Термін «конкурентоспроможність» є похідним від поняття «конкуренція» і 

має доволі широке застосування в сучасній економічній науці. Значну увагу конку-
ренції, як економічній категорії у своїх дослідженнях приділяли А. Сміт, Д. Рікардо, 
Дж. Міль, А. Маршал, Ф. Еджуорт, А. Курно, Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, П. Хей-
не, М. Портер, Ф. Найт, К. Макконел, С. Брю, Й. Шумпетер, Ф.А. Хайек та ін. 

По мірі розвитку економічних відносин економічної науки відбувалась 
трансформація уявлень про сутність конкуренції. При цьому слід зауважити, 
що бачення категорії «конкуренція» на різних історичних етапах розвитку еко-
номічної теорії залежало не тільки від реалій економічних відносин, але й аспе-
ктів її розгляду притаманних відповідній епосі.  

Вітчизняні дослідники [1, 2] виділяють три основних підходи до розгляду 
категорії «конкуренція», що склалися у сучасній економічній науці. Перший 
підхід, характерний для класичної економічної теорії, розглядає конкуренцію 
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Y = 4741,62 + 0,18X1 + 0,06X4; 

Параметры уравнения регрессии показывают, что при увеличении средне-
месячной номинальной начисленной заработной платы на 1 рубль, средний 
размер назначенных месячных пенсий увеличится на 0,18 рублей, а при увели-
чении объема поступлений в ПФР на 1 млн. рублей средний размер назначен-
ных месячных пенсий увеличится на 0,06 рублей. 

Для прогноза среднего размера назначенных месячных пенсий была ис-
пользована поквартальная динамика данного показателя за период 1998 – 2012 
гг. Для прогнозирования использованы следующие методы: прогнозирова-
ние по кривым роста, экспоненциальное сглаживание и построение ARIMA-
моделей. На основании критерия минимизации ошибки аппроксимации опти-
мальной признана модель экспоненциального сглаживания (таблица 3).  

Таблица 3  
Выбор наилучшей модели для прогноза 

 
Модель Значение ошибки аппроксимации 

E, % 
Прогнозирование по линейной функции 56,31 
Прогнозирование по параболе 12,32 
Экспоненциальное сглаживание 10,98 
ARIMA-модель 11,56 

 
Представим прогнозное значение среднего размера назначенных месячных 

пенсий в 2013 году на графике (рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Прогноз среднего размера пенсий на 2013 год, руб. 
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Анализируя социальное обеспечение пенсионеров в Российской Федера-
ции, можно сделать вывод о том, что материальное положение данной катего-
рии граждан всё еще находится в сложном положении. Поскольку для подав-
ляющего большинства пенсионеров пенсия является основным источником до-
хода, в государстве проводится пенсионная реформа, главной задачей которой 
является системное, поэтапное повышение размера пенсии, однако с каждым 
годом численность работающих пенсионеров увеличивается ввиду недостаточ-
ного размера пенсии для обеспечения нормальных условий жизни. В сфере ме-
дицинского обслуживания, предоставления различных выплат и льгот также 
созрели проблемы, требующие скорейшего вмешательства. Защитить пожилых, 
инвалидов и тех, для кого пенсия является основным или единственно возмож-
ным источником средств к существованию, – одна из самых первоочередных 
задач современной России. Ведь в социальном государстве, которым считается 
Российская Федерация, нет и не должно быть нуждающихся пенсионеров. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Распространенной методикой описания тех или иных процессов и явлений 

служит моделирование. Моделирование считается достаточно эффективным 
средством прогнозирования возможного явления новых или будущих техниче-
ских средств и решений. Впервые для целей прогнозирования построение опе-
рационных моделей было предпринято в экономике. Модель конструируется 
субъектом исследования так, чтобы операции отображали характеристики объ-
екта (взаимосвязи, структурные и функциональные параметры и т.п.), сущест-
венные для цели исследования. Поэтому вопрос о качестве такого отображения 
– адекватности модели объекту – правомерно решать лишь относительно опре-
деленной цели. Конструирование модели на основе предварительного изучения 
объекта и выделения его существенных характеристик, экспериментальный и 
теоретический анализ модели, сопоставление результатов с данными объекта, 
корректировка модели составляют содержание метода моделирования. 

Метод моделирования, разработка которого применительно к прогнозиро-
ванию научно-технического прогресса встречает серьезные трудности, требует 
к себе особого внимания. Трудность применения метода моделирования в про-
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Україні в 2013−2014 маркетинговому році будуть не менше, ніж 4350 грн / т в 
середньому [2]. 

Останніми роками для вітчизняного олійного сектору характерним було 
збільшення виробництва сої та ріпаку, нарощування споживання соєвого шроту 
та імпортованої пальмової олії. В Україні протягом останніх кількох років існує 
чітка тенденція до зростання посівних площ і обсягів виробництва сої. 

Тенденція до зростання посівних площ і обсягів виробництва ріпакового 
насіння спричинена різким підвищенням попиту та ціни на нього. Також зросли 
обсяги експорту насіння ріпаку, якість якого практично не поступається 
світовим стандартам, що забезпечило конкурентоспроможність його на 
світовому ринку. Проте, сьогодні Україна є лише експортером ріпаку як сиро-
вини, яку переробляють на біопаливо. 

Провідними підприємствами з виробництва ріпакової олії є Чернівецький 
олійно-жировий комбінат – 34,1%, Вінницький олійно-жировий комбінат – 
27,8%, Пологівський олійно-екстракційний завод – 22,8% загального виробниц-
тва ріпакової олії. З новим урожаєм збільшився попит на олійні культури, особ-
ливо на соняшник, як з боку переробних підприємств, так і експортерів. Саме 
тому ціни стрімко пішли вгору. Насіння олійних культур є одним із найбільш 
привабливих видів продукції, попит на яку необмежений і випереджає 
пропозицію, що відповідно забезпечує високий рівень цін на дану продукцію. 
Це дозволяє сільськогосподарським товаровиробникам навіть за невисокої 
врожайності та високої собівартості виробництва олійних культур гарантовано 
одержувати високі прибутки. 

У ринковій економіці основний вплив на ціну мають попит і пропозиція. 
Ціни реалізації насіння олійних культур залежать від попиту на нього і колива-
ються під впливом строків продажу та каналів збуту. На ринку насіння в період 
основного його продажу рівень цін значно нижчий, ніж тоді, коли відбувається 
перепродаж насіння олійних культур посередниками (великими 
підприємствами, що закуповують його з метою перепродажу або експорту). У 
цей період виробники беруть участь у реалізації лише незначних обсягів 
продукції. З урожаю товаровиробники за чотири місяці (вересень−грудень) 
реалізують 80- 90% одержаного обсягу насіння, а ціни в цей період нижчі на 
25−30%, ніж при реалізації його в січні−серпні. 

Головними факторами утворення цін на олію в Україні є платоспроможний 
попит населення, а також компаній-експортерів, вартість сировини і витрати на 
її переробку. Коливання цін на олію мають сезонний характер: у період збиран-
ня врожаю (вересень−жовтень) вони знижуються, а в березні–квітні наступного 
року підвищуються. 

Наведені фактори і показники ефективності виробництва насіння олійних 
культур показують наявність величезної кількості взаємозв'язків 
товаровиробників у процесі виробництва, їх розгалуженість за технологічними, 
економічними та організаційними напрямами, що є основою формування 
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Товарные и финансовые потоки могут не совпадать даже у ВИНК, по-
скольку реализуются различные схемы замещения поставок нефтепродуктов 
между хозяйствующими субъектами, переработки нефти на давальческой осно-
ве, неденежных форм обмена и товарных зачетов и др. Например, в ходе бар-
терных операций и товарных взаимозачетов собственниками нефти и нефте-
продуктов могут оказаться хозяйствующие субъекты, не действующие посто-
янно на данном товарном рынке и реализующие данный товар по ценам, суще-
ственно отличающимся от сложившихся на рынке. Это в значительной степени 
затрудняет контроль за участниками нефтяного рынка со стороны государст-
венных органов и мешает развитию свободной конкуренции, снижая конкурен-
тоспособность российских предприятий на мировом рынке нефтепродуктов. 
*135575* 

 
 

Бритвєнко А.С. 
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, Україна 

 
СТАН ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ  

 
Олійно-жировий комплекс має великі перспективи. Будучи одним із 

найбільш розвинутих та рентабельних, він демонструє потенціал як щодо за-
безпечення внутрішніх потреб, так і задоволення попиту зовнішнього ринку. Це 
викликає підвищену зацікавленість вітчизняних та іноземних інвесторів до його 
функціонування і розвитку. Не виникає сумнівів, що навесні саме олійні куль-
тури будуть фаворитом посівної кампанії. 

Олійні культури займають важливе місце в структурі посівів і економіці агро-
промислових формувань різних форм власності та видів господарювання. Динаміка 
виробництва насіння олійних культур свідчить, що основу сировинної бази 
олієекстракційної промисловості складають соняшник, ріпак, соя, льон олійний, 
гірчиця біла та ін. Основними виробниками насіння соняшнику є підприємства 
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Кіровоградської та 
Харківської областей, які забезпечують 2/3 валового виробництва. 

Аналіз динаміки посівних площ, урожайності та валового виробництва 
насіння соняшнику свідчить, що збільшення обсягу виробництва відбувається 
за рахунок розширення посівних площ культури [1]. 

В Україні посіви здійснять на площі близько 5,7–5,8 млн. га. Очікувана 
врожайність соняшнику – 19 ц/га. Можливий обсяг врожаю – 10–10,5 млн. т, з 
яких майже все піде на переробку. У цьому випадку експорт олії може скласти 
3,6–3,75 млн. т.  

У новому сезоні можливе зростання врожаю соняшнику в Євросоюзі на 
1,5–2 млн. т, в Аргентині на 0,2–0,3 млн. т. Закупівельні ціни на соняшник в 
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гнозировании научно-технического прогресса вызывается сложностью струк-
туры технического развития и поэтому вынуждает пользоваться не единст-
венной моделью, а системой методов и моделей, характеризующейся опреде-
ленной иерархией и последовательностью. 

Использование математического аппарата для описания моделей (включая 
алгоритмы и их действия) связано с преимуществами математического подхода 
к многостадийным процессам обработки информации, использованием иден-
тичных средств формирования задач, поиска методов их решения, фиксации 
этих методов и их преобразования в программы, рассчитанные на применение 
средств вычислительной техники. 

Разработка системы моделей прогнозирования проходит три этапа. 
На первом этапе разработки локальных методик прогнозирования прора-

батываются отдельные модели и подсистемы моделей прогнозирования. Разра-
ботанные модели должны быть взаимно увязаны и составлять единую систему 
для целей прогнозирования, обеспечивающую взаимодействие отдельных мо-
делей в соответствии с определенными требованиями. Такие требования будут 
зафиксированы в программе исследований по проблеме в целом. 

На втором этапе разработки локальных методик прогнозирования научно-
технического прогресса создается система взаимодействующих моделей прогно-
зирования, уточняются и согласовываются подсистемы моделей, проверяется их 
взаимодействие, определяется последовательность использования отдельных мо-
делей, а также приемов оценки и методов проверки получаемых комплексных 
прогнозов. На этом этапе также должны быть составлены соответствующие про-
граммы для решения задач на электронных вычислительных машинах. 

Третий этап создания системы моделей прогнозирования в основном свя-
зан с уточнением и развитием отдельных локальных систем и методик в ходе 
практического их использования для целей комплексного прогнозирования на-
учно-технического прогресса. 

При составлении детальных программ исследований для первого и второго 
этапов необходимо учитывать, что задачи методики и круг проблем и показате-
лей, разрабатываемых при прогнозировании, существенным образом зависят от 
сроков прогнозов. С увеличением деятельности прогнозируемого периода про-
исходит укрупнение показателей, уменьшается количество имеющейся и дос-
тупной информации всех видов; этому соответствует использование укрупнен-
ных (агрегированных) моделей, рассмотрение более крупных синтетических 
проблем развития народного хозяйства. При этом необходимо выявить показа-
тели, которые связаны устойчивыми функциональными связями, как между со-
бой, так и с показателями прогнозов на менее длительный период и которые 
существенно влияют на динамику показателей для периода в целом и отдель-
ных его частей (принцип отбора существенной и устойчивой информации). 

Требования, предъявляемые к отдельным моделям и системе моделей про-
гнозирования, предопределяют методы, с помощью которых эти модели могут 
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и должны разрабатываться, а также методы и средства осуществления расчетов 
по ним. Эти требования сводятся главным образом к следующим положениям: 

- методика должна давать четкое описание последовательности правил (ал-
горитма), позволяющее составить отдельный прогноз при достаточно широких 
предположениях о характере и значениях исходной для данного прогноза ин-
формации определенной структуры; 

- методика должна использовать методы и технические средства, позво-
ляющие проводить расчеты своевременно и многократно, исходя, как правило, 
из неоднородной и большой по объему, меняющейся по вариантам прогноза 
информации; 

- в подобных методиках должны учитываться сложные, многофакторные 
связи прогнозируемых процессов и показателей. Необходимо обеспечить выяв-
ление в этих условиях важнейших и устойчивых закономерностей и тенденций. 
Такое выявление необходимо как на исходном материале, так и в процессе ана-
лиза результатов, получаемых по данной методике, и их расчетов по комплексу 
связанных с ней моделей; 

- необходимо системное согласование отдельных прогнозов, которое 
должно обеспечить непротиворечивость и взаимную корректировку последних. 

Применение математических методов является необходимым условием для 
разработки и использования моделей прогнозирования, обеспечивающим высо-
кие требования к обоснованности, действенности и своевременности прогнозов 
научно-технического прогресса. 
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Рисунок 1 – Особенности регулирования конкурентных отношений  

на рынке нефтепродуктов 
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транспортом в качестве альтернативного или единственного (северные регио-
ны) способа доставки потребителям. 

3.Переработка нефти производится несколькими десятками нефтеперера-
батывающих заводов (НПЗ), расположенных практически во всех основных ре-
гионах Российской Федерации. Все НПЗ входят в состав той или иной нефтя-
ной компании, однако получают сырье как от собственных компаний, так и от 
любых владельцев нефти на давальческой основе. В ряде случаев НПЗ занима-
ют доминирующее положение на региональных и межрегиональных товарных 
рынках, что обусловлено технологическими особенностями производства или 
транспортировки нефти и нефтепродуктов (например, на Дальнем Востоке). 

4.Для рынка оптовой реализации нефтепродуктов характерна региональная 
монополизация. Подавляющее большинство предприятий нефтепродуктообес-
печения включено в региональные разделы Реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке определенного товара долю свыше 35%, в первую очередь 
по услугам по хранению нефтепродуктов. Нефтехранилища, нефтебазы и тер-
миналы, как правило, принадлежат вертикально интегрированным компаниям. 

5.Состояние конкуренции на рынке розничной реализации нефтепродуктов 
характеризуется региональной неоднородностью, хотя во многих регионах 
коммерческими структурами, работающими на рынке нефтепродуктов, создана 
сеть АЗС, не зависимых от нефтяных компаний. Иностранный капитал также 
занимает на этом рынке определенное место. 

Особенности регулирования конкурентных отношений предприниматель-
ских структур на рынке нефтепродуктов представлены на рисунке 1. 

Сложившаяся ситуация на данном рынке дает возможность предприятиям, 
входящим в определенную нефтяную компанию, а также независимым коммер-
ческим организациям закупать сырую нефть и продукты ее переработки у дру-
гих компаний, что позволяет рассматривать вертикальные связи как нежесткие 
в плане ведения хозяйственной деятельности и не препятствующие конкурен-
ции. Существенное значение для создания условий конкуренции на рынках оп-
товых и розничных продаж имеет значительное число нефтетрейдеров, колеб-
лющееся в различных регионах от 50 до 150 (до 400 хозяйствующих субъектов 
на отдельных товарных рынках субъектов Российской Федерации).  

Вместе с тем в рамках вертикально интегрированных структур наблюдает-
ся явная тенденция к концентрации капитала и централизации управления до-
черними и зависимыми обществами. В отдельных случаях ценовую политику 
предпринимательских структур на рынке нефтепродуктов проводят непосред-
ственно ВИНК, реализующие нефтепродукты только через сеть хозяйствующих 
субъектов, согласившихся с установленной компанией ценой и другими усло-
виями договора комиссии (так называемые джобберы), либо через арендаторов 
нефтебаз и АЗС. Кроме того, сложившаяся структура отрасли позволяет ис-
пользовать различного рода антиконкурентные соглашения (ценовой сговор, 
раздел рынка, бойкот аутсайдеров).  

«Ключови въпроси в съвременната наука – 2013» • Том 7. Икономики 

 55

 

ИКОНОМИЯТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА 
*133006* 

Шевчик Н.І., Гаврилевська О.Я., Ткачів С.М. 
Національний університет державної податкової служби України 

 
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.  
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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 
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. Прихова-
не 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 отри-
мати відповіді. Замість того, щоб пропонувати споживачеві рекламний слоган, при-
хований маркетинг відповідає на питання потенційного покупця. Головна 
особливість прихованого маркетингу – інформації, яку споживач отримує з вуст 
іншого споживача, довіряють значно більше, ніж прямій рекламі.  
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ: 
 ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Современная рыночная ориентация предприятий нефтепродуктообеспече-

ния на поддержание своей конкурентоспособности, необходимость повышения 
эффективности системы управления, организации добычи нефти, производства 
и реализации продуктов нефтепереработки, обусловили бурное развитие пред-
принимательства в данной сфере экономики. В этой связи ключевым фактором 
развития рынка нефтепродуктов, нефтегазовой отрасли и в целом топливно-
энергетического комплекса, становится поддержка и создание благоприятных 
условий для формирования конкурентной предпринимательской среды. В то же 
время, высокая степень привлекательности для субъектов хозяйствования ори-
ентированной на экспорт деятельности, монополистический характер многих 
производств порождают ряд проблем развития предпринимательства в нефтега-
зовом секторе экономики.  

Рынок нефтепродуктов характеризуется следующими отличительными 
особенностями с точки зрения состояния конкуренции и степени монополиза-
ции:  

1.Федеральный рынок нефти не является монополизированным, поскольку 
ни одна из нефтяных компаний не занимает на нем долю свыше 35% как по 
фактической добыче и реализации нефти, так и по ее запасам. 

2.Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам осуществля-
ется единственной организацией (ОАО «АК «Транснефть») тарифы на услуги 
которой регулируются государством в соответствии с Федеральным законом 
«О естественных монополиях». То же отчасти относится и к транспортировке 
нефтепродуктов железнодорожным транспортом. По отдельным направлениям 
перевозка нефти и нефтепродуктов осуществляется водным и автомобильным 




