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EKONOMICZNE NAUKI 

Banki i system bankowy 
Павленко О.П., Самарська О.О. Фінансові важелі управління ліквідністю комерційного банку 

Павленко О.П. , к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи 

Самарська О.О., студентка групи Мг-ФБСз-17б 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО 
БАНКУ 

Управління ліквідністю є однією з найважливіших проблем у діяльності 

комерційного банку. Особливо актуальна вона для українських банків, адже такі 

економічні умови, як  нестабільна ресурсна база, посилення конкуренції між 

банками, зростання дефіциту банківських ресурсів значно ускладнюють 

завдання ефективного управління ліквідністю банку. Ліквідність це важлива 

системна характеристика банку, яка показує фінансову стабільність, 

спроможність банку розширювати обсяги активних операцій та протистояти 

негативним наслідкам кризових ситуацій. Тому проблеми розгляду і аналізу 

фінансових важелів управління ліквідністю комерційного банку залишаються 

доволі актуальними.  

Для комерційного банку ліквідність виступає як здатність банку 

забезпечити своєчасне виконання в грошовій формі своїх зобов‘язань по пасиву, 

також вона визначається збалансованістю активів і пасивів балансу банку, 

ступенем відповідності строків розміщених активів і залучених банком пасивів. 

Сама по собі ліквідність базується на постійній підтримці об’єктивно 

необхідного співвідношення між трьома її складовими — власним капіталом 

банку, залученими і розміщеними ним засобами шляхом оперативного 

управління їх структурними елементами. Ліквідність банку постійно змінюється 

під впливом попиту і пропозиції на грошові ресурси [1, с. 86–92]. Таким чином 

ліквідність банку є основою його платоспроможності. 
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З метою захисту інтересів клієнтів, забезпечення фінансової надійності 

банків та контролю за станом ліквідності банків Національний Банк України 

встановлює нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), яка 

встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне 

виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів; 

поточної ліквідності (Н5), яка встановлюється для визначення збалансованості 

строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банку та короткострокової 

ліквідності (Н6), яка встановлюється для контролю за здатністю банку 

виконувати прийняті ним короткострокові зобов’язання за рахунок ліквідних 

активів. Існують і інші обов’язкові нормативи – ризику, капіталу, валютних 

позицій, які безпосередньо не пов’язані з ліквідністю, але надають можливість 

банку стати ліквідним, застерігаючи від надто ризикованих операцій, 

погіршення фінансового стану,  але нестача ліквідності може призвести до 

здорожчення вартості банківських послуг. Так, через недостатність обсягу 

вільних грошових коштів банки прагнуть максимізувати рівень ліквідності з усіх 

можливих джерел, при цьому збільшуючи суми комісійних винагород, 

підвищуючи процентні кредитні ставки, одночасно знижують депозитні 

проценти, скорочують обсяги фінансування довгострокових проектів. Такі 

фінансові важелі можуть призвести до збільшення темпів інфляції, що ще більше 

погіршує ситуацію з ліквідністю в банківській системі. 

Виходячи з вищевикладеного основним завданням аналізу ліквідності 

банку є оцінювання та прогнозування можливостей банку щодо своєчасного 

виконання своїх зобов‘язань за умови збереження достатнього рівня 

прибутковості. Належне управління ліквідністю забезпечує не лише 

спроможність банку розраховуватись за своїми зобов‘язаннями, але і  

задовольняти існуючий попит на ресурси для здійснення активних операцій. 

Також при розробленні стратегії управління ліквідністю банку має бути 

враховане її основне функціональне призначення, що полягає у вирішенні низки 

завдань, а саме: необхідності задоволення попиту на кредитні ресурси; 

виконання вимог за депозитними операціями; обмеження неприбуткового 

продажу активів; оптимізація вартості залучених ресурсів на фінансовому ринку; 

оптимізація дохідності банківських операцій і загальної прибутковості банку.  

На даний час в банківській практиці існують кілька моделей управління 

ліквідністю, які засновані або на методах управління активами, або управління 
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пасивними операціями. Найоптимальнішою та найбільш ефективною стратегією 

управління ліквідністю та прибутковістю сучасні фахівці вважають стратегію 

збалансованого управління активами і пасивами [2, с. 149–165]. 

Основними перевагами цієї стратегії є можливість максимізації прибутку 

за прийнятного рівня ризику, а також реалізація зваженого підходу до управління 

ліквідністю завдяки більш точному визначенню потреби у ліквідних коштах. 

Упровадження цієї стратегії нівелює недоліки двох попередніх стратегій та 

водночас дає змогу максимально використати їх переваги (мінімізувати втрати 

від створення надмірних резервів ліквідності та мінімізувати відсотковий ризик 

при залученні ліквідних активів у момент розриву ліквідності. Особлива увага 

при розміщенні зазначених коштів приділяється фінансовим інвестиціям,  

розміщенням цінних паперів на фондовому ринку,  а також кредитним 

операціям.  Основними напрямами дослідження й аналізу активних операцій 

банку є аналіз структури активних операцій; оцінка економічної доцільності та 

ризикованості окремих активних операцій.  Також, ліквідність банку залежить 

від ризику його активів: чим більша в структурі активів банку частка 

високоліквідних вкладень, тим вища його ліквідність. Через особливий характер 

активних операцій, їхню підвищену ризикованість, банківська діяльність суттєво 

відрізняється від іншої комерційної діяльності. Тому, з метою забезпечення 

нормальної, стабільної діяльності банку необхідно забезпечити гнучке 

поєднання протилежних вимог доходності і ліквідності банку. З огляду на 

зазначене, для забезпечення ефективної та стабільної роботи комерційного 

банку, підвищення його фінансової стійкості потрібно постійно проводити 

роботу з моніторингу за фінансовим станом банку, тому що раціональне 

управляння ліквідністю банків, прогнозування та вибір оптимальної стратегії в 

результаті призводить до отримання банком максимального прибутку. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Костюченко Т.І. Ліквідність комерційного банку: управління та 

регулювання // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2012.  

2. Рудан В. Стратегія управління ліквідністю комерційних банків / В. 

Рудан // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010.  
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Zewnętrzna działalność gospodarcza 
Побоченко Л.М., Троян В.В. Перспективи розвитку франчайзингового бізнесу  в Україні 

К.е.н., доцент Побоченко Л.М.,Троян В.В. 

Навчально-науковий Інститут міжнародних відносин НАУ, Україна 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО БІЗНЕСУ  

В УКРАЇНІ 

В умовах глобальної конкуренції розвиток франчайзингового бізнесу в 

світі є одним з найперспективнішим. За показниками валового обороту 

франчайзингових систем, кількості франчайзерів та франчайзі, а також кількості 

зайнятих наданням франчайзингових послуг можна визначати масштаби 

поширення франчайзингу в національних економіках та світових регіональних 

економіках. США, Західна Європа та  Китай займають лідируючі позиції за цими 

показниками.  

Досвід розвинених країн показує, що розвиток франчайзингових відносин 

здійснюється в напрямку підвищення їх ефективності на основі збільшення їх 

системної значущості та посилення процесів міжнародної інтеграції бізнесу.  

Франчайзинговий модель ведення бізнесу набула успішного розвитку в 

80 країнах світу. За даними дослідження Міжнародної асоціації франчайзингу 

(IFA), на сьогодні в світі працює понад 16,5 тис. франчайзерів та 1,2 млн 

франчайзі. В 2016 році обсяг продажів франчайзингових мереж становив близько 

1,5 трлн дол. США, а зайнятість у франчайзинговій діяльності понад 12 млн. чол. 

Підприємства франчайзингу створюють 13% ВВП.  

Щодо регіонального розподілу світового франчайзингового ринку, то в 

2016 році найбільшу частку займали європейські франчайзери - 36% світового 

ринку, потім азійські - 32%, північноамериканські – 12%, латиноамериканські – 

10%, в Австралії та Океанії – 6% та найменшу країни Африки – 4%. 

За даними Міжнародна асоціація франчайзингу (IFA) методи 

франчайзингу можна використовувати в 70 галузях господарства.  Відповідно, 

франчайзингова модель стрімко розвивається тому, що взаємопов’язує стимул 

до володіння малою компанією з управлінською майстерністю великого бізнесу. 
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Кожен вид франчайзингового бізнесу охоплює певне коло можливостей для 

франчайзі. Тобто це може бути звичайний продаж товару з використанням 

товарної марки франчайзера, або продаж головною компанією всієї системи 

ведення бізнесу.  

Стрімкий розвиток франчайзингового бізнесу в різних країнах світу не 

оминув і Україну. Не дивлячись на перешкоди, які існують на українському 

ринку, підприємці вибирають розвиток свого бізнесу за допомогою 

франчайзингових точок. Цьому процесу сприяв вагомий досвід іноземних 

компаній, які вирішили розширювати свою діяльність на даній території. На 

ринку франчайзингу України поки спостерігається тенденція, що найбільш 

прибутковими і активними залишаються саме зарубіжні компанії, але й 

вітчизняні компанії доводять свою перспективність у майбутньому. 

Варто зазначити, динамічний та стабільний розвиток франчайзингу на 

українському ринку, який є одним із найбільш перспективних видів бізнесу в 

Україні. На сьогоднішній день на українському ринку функціонують понад 20 

тисяч франчайзингових торгових точок, а їх річний валовий дохід перевищив  1,3 

трлн. дол. США.  Франчайзинг на сьогодні стабільний і популярний бізнес в 

Україні в якому функціонують 663франчайзери, 431 з яких - це відомі компанії. 

На ринку домінують вітчизняні франшизи, які контролюють 66% ринку, а 34% - 

закордонні фірми із Західної та Східної Європи, Китаю, Росії та США.  

В умовах сьогодення на українському франчайзинговому ринку 

працюють відомі  іноземні підприємства такі як:  KFC, McDonald’s, Zinger, Coca-

Cola, Ford, Hilton, Kodak, Benetton, Pepsi Co, Xerox а також українські 

франчайзингові компанії: MAFIA, Поїхали з нами,  ТМ  «Піца  Челентано», 

Винахідник,   Join UP!, Дім  кави,  «Картопляна  хата», Квітка, ТМ «ZARINA», 

«Наша Ряба», «Нью-Йорк Стріт Піца», «Наминайко», «Наш Край»  тощо. 

Ринок франчайзингу в Україні доволі диверсифікований за сферами 

діяльності компаній. Перелік найбільш привабливих франшиз в Україні в 2016-

2017рр. (як вітчизняних, так і іноземних), розмір вступного платежу, роялті, 

термін окупності проектів подано у таблиці 1: 
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Таблиця 1 

Перелік найбільш привабливих франшиз в Україні в 2016-2017рр. 

Назва франшизи Сфера діяльності Вступний 

платіж 

Термін 

окупності 

Квітка Доставки квітів і подарунків По домовленості 6-12 міс. 

Vianor Шинний центр 570 дол. США 12–24 міс. 

«Булочная № 1» Хлібопекарня/Булочна 25–75 тис. грн. 4–10 міс. 

ECO Buffet Кафе для вегетаріанців 28 тис. дол. 24 міс. 

Винахідник Діти/Технічна студія 37500 дол. США 36–40 міс. 

Крила Фаст-фуд 13-32 тис.дол. 24 міс. 

WOKA ASIA FOOD  ресторани паназіатської кухні 5-20 тис. дол. 15-20 міс. 

Парфюмер Реалізація наливної парфумерії 1-2 тис. дол. 4-2 міс. 

Наш край Супермаркет 15-20 тис. дол.. 6-12 міс. 

Mortimer English Club Діти/Школа англ.мови від 90 тис. грн. 12–18 міс. 

Pizza Celentano Громадське харчування/Піцерія По домовленості 30–36 міс. 

«Франс. уа» Громадське харчування 50–75 тис. грн. 4–11 міс. 

MAFIA Громадське харчування 1 445 000 грн. 24–36 міс 

Royal Carwash Автомийка 20–70 тис. грн. 1–3 міс. 

Наминайко Громадське харчування/Випічка 100 грн. 4–6 міс. 

New York Street Pizza Громадське харчування/Піцерія 130 тис. грн. 12–24 міс. 

Поїхали з нами Туризм 20–35 тис. грн. 10–12 міс. 

«Імідж» Торгівля/Магазин косметики 100 тис. грн. 24–30 міс. 

Veliki.ua Послуги для населення 500–1 500 грн. 3–18 міс. 

Coffee Life Громадське харчування/Кав’ярня 250 тис.грн. 6–36 міс. 

Join UP! Туризм 8 тис. грн. 5–7 міс. 

Примітка. Складено автором за даними офіційного сайту Асоціації франчайзингу 

України. 

 

Таким чином, диверсифікація напрямів бізнесу в франчайзингу, широке 

використання новітніх технологій, інтернаціоналізація франчайзингових систем, 

розширення діяльності франчайзі – деякі з тенденцій, які будуть сприяти 

активному розвитку франчайзингу. Швидкого розвитку набудуть галузі, які 

пов'язані з наданням послуг, домашнього ремонту, прибирання та будівництва, 

чищення килимів, дизайн інтер'єрів і інші різні види обслуговування та послуги. 

У ряді зарубіжних країн існує спеціальне законодавство по франчайзингу, кожне 

з яких відрізняється певними специфічними моментами. В даний час назріла 

необхідність уніфікованого міжнародно-правового регулювання відносин з 

міжнародного франчайзингу.   
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Д.э.н., профессор Темирбекова А.Б., магистрант Каукаева Г.Ж. 

Алматы Менеджмент Университет, Казахстан 

e-mail: k.gulim1991@gmail.com 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Аннотация 

 

Существование внешних долгов государства является естественным 

атрибутом его экономической деятельности. Сегодня  важной стороной 

государственной политики является управление внешними долгами, с тем, 

чтобы их наличие наносило ущерб национальной экономике в минимальных 

рамках. Управление внешними долгами основывается на разнообразных методах 

и инструментах, помогающих удерживать размеры внешних долгов в разумных 

пределах. В статье раскрываются основные направления совершенствования 

управления внешним долгом в Казахстане, которые связаны со снижением 

расходов на его обслуживание, даны предложения по повышению 

эффективности внешних заимствований. 

 

Ключевые слова: внешние долги, облуживание, рациональность, 

оптимальность сокращение, управление 

 

Внешние долги – важная часть экономического процесса, которая 

способствует решению макроэкономических и социально экономических 

проблем стран заемщиков и его экономических  субъектов.  

Вместе с тем, внешние  долги являются  тяжелым бременем  для стран. 

Оно связано с необходимостью  обслуживания долгов, с высокими рисками 

происходящими на валютном рынке.   
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Казахстан прибегает к внешним заимствованиям, необходимым для 

решения актуальных проблем социально-экономического развития страны. 

Однако здесь не все благополучно.  

К негативным сторонам внешнего заимствования Казахстана является 

существенное опережение их темпов над приростом ВВП страны. Совокупные 

размеры внешних займов превысили ВВП страны на 22,5% в 2016 году. Внешние 

заимствования слабо коррелируют с экономическим развитием страны. Сегодня 

Казахстан испытывает серьезные трудности в области управления внешними 

долгами. Имеет место низкая эффективность. Уровень использования внешне 

заимствованных средств низок. Имеют место  сомнительный характер 

некоторых  внешних долгов. Рост внешних долгов в полной мере раскрыл 

прямую зависимость валютных поступлений в Казахстан от мировой 

конъюнктуры на рынке нефти, показывая  уязвимость экономики Казахстана.  

Казахстан сегодня остро нуждается в разработке и следованию  

выверенной программы управления внешними долгами и преодолению 

складывающихся  негативных тенденций, оградив тем самым страну от проблем 

внешней задолженности и перенесения ее на новые поколения казахстанцев. 

Для этого необходимо шире использовать мировой опыт в области 

управления внешним долгом страны. Перейти к фазе активного управления 

внешним долгом с применением современных инструментов государственного 

управления внешним долгом. 

Методы снижения зависимости страны от внешних займов, следует  

рассматривать с точки зрения таких аспектов как фундаментальность этих 

методов и срочность, глубинные преобразования экономики и фрагментарные 

методы коррекции в управлении внешними долгами. 

Если не решить существующие проблемы внешней задолженности путем 

фундаментальных основ экономики, то все остальные косметические методы  

улучшения управления внешним долгом будут действовать и оказывать 

положительное влияние на экономику страны лишь в коротких временных 

отрезках. 

Это особенно актуально для Казахстана, экономика которого имеет 

однозначную зависимость от нефти, как главного экспортного продукта страны. 
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Эта нефтяная «игла»  особенно сильно проявляется в настоящее время, когда 

цены на нефть опустились до низкого уровня.   

Не только существенно выросли внешние долги страны, но и заметно 

снизился уровень жизни населения страны. Если раньше, при благоприятных 

ценах на нефть страна могла позволить себе высокий уровень потребления 

населением, то в настоящее время ситуация сильно изменилась.  

Уменьшение объемов  валовых внешних заимствований – это пожалуй 

основной и действенный метод эффективного управления внешними долгами 

Казахстана. 

Уменьшение объемов  валовых внешних заимствований – это пожалуй 

основной и действенный метод эффективного управления внешними долгами 

Казахстана.  Необходимо научиться жить по средствам. Однако отмечая это, мы 

не имеем в виду полный отказ от внешних заимствований. Есть те области, 

финансирование которых жизненно необходимо для страны, даже в периоды 

кризиса и хронической нехватки ресурсов у страны. 

Для уменьшения размеров и темпов  роста внешнего долга страны 

необходимо принять действенные меры, среди которых  можно предложить 

следующие: 

- установить ограничивающие нормативы привлечения внешних займов, 

а также четкое обоснование необходимости внешних займов. При этом сроки 

рассмотрения заявок должны быть актуальными, т.е. должны рассматриваться и 

приниматься по ним решения, не препятствующие эффективному 

использованию заимствованных средств. Ограничения должны касаться всех 

заемщиков, исключая межфирменные долги; 

- заемные средства для развития экономики страны и ее отраслей должны 

обязательно подкреплены  авторитетными экспертными заключениями. Эти 

заключения также должны выдаваться в строго установленные сроки; 

- установить законодательно установленный верхний предел 

государственных заимствований (включая квазигосударственный сектор) по 

отношению к ВВП страны с постепенным его снижением до минимально 

необходимого уровня;  

- оптимизацию структуры источников внешних заимствований с целью 

существенного снижения их стоимости. 
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Для снижения уровня облуживания внешних долгов можно направить 

усилия на снижение стоимости заимствований. Необходимо распространять 

опыт отечественных экономических структур, которые добились существенных 

результатов  в деле привлечения экономически обоснованных внешних 

заимствований. Такие структуры заработали для себя высокие международные 

рейтинги надежности и поэтому имеют возможность привлекать большие займы 

под низкие проценты.  

В этой связи было бы целесообразным создать в стране 

специализированную структуру, работающую исключительно в сфере внешнего 

заимствования, основной задачей которой было бы привлечение экономически 

выгодных внешних займов. Такая структура должна отличаться от банков. Она 

должна работать лишь на привлечение внешних займов (то есть не производить 

операций, характерных для банков) и ограничиваться верхним пределом 

процентных ставок при распределении привлеченных средств внутри страны. 

Так скажем, 1 или 2 %. Например, данная структура привлекла внешний заем под 

2 % годовых, то в итоге конечному казахстанскому государственному заемщику 

он обойдется всего в 3-4%, т.е. условия получатся не сопоставимые с условиями 

кредитования ни одного отечественного банка. 

Такая структура, для поднятия ее веса, должна быть экономически 

эффективной, без различных излишеств и ее активы должны быть 

гарантированы государством. Тогда вероятность привлечения ею внешних 

займов под низкие проценты, будет реальной. 

Настало время реформирования системы управления внешним долгом 

Казахстана.  Требуется наладить управление внешними догами посредством   

четкого формулирования полномочий, функций и ответственности конкретного 

государственного органа.  

Мы полагаем, что создание специальной структуры (агентство) позволит 

объединить все вопросы, касающиеся внешних займов страны, устранить всякие 

возникающие коммуникационные проблемы в управлении внешним долгом, 

которые имеют место в настоящее время. Речь здесь идет о имеющих место 

разногласиях при принятии решений между Национальным банком РК и 

Министерством финансов РК по вопросам внешней задолженности государства.  
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Задача агентства обеспечить сопряженность внешних заимствований с 

макроэкономическим балансом в стране. Для этого предстоит  обеспечить 

экономически приемлемые уровни и темпы изменения внешнего долга. 

Агентство должно способствовать проведению активной политики 

управления внешним долгом, уменьшения размеров привлечения внешних 

заимствований  путем повышения эффективности их использования, а также с 

целью уменьшения затрат на обслуживание внешнего долга. 

Созданное специальное агентство по управлению внешним долгом будет 

заниматься комплексом управленческих задач, объединяющих вопросы 

контроля, учета и текущего управления внешним долгом РК.  

Только через функционирование самостоятельного независимого 

агентства по управлению внешним долгом, можно будет создать  полноценную 

систему управления рисками во всех государственных и квазигосударственных  

субъектах, добиться  уменьшения системных рисков вокруг занимаемых средств  

и своевременно обеспечивать долговую устойчивость финансовой системы  

страны. 

В настоящее время мало кто отвечает за эффектность использования 

заимствованных за рубежом средств. Много средств используется неэффектно, а 

порой, просто разворовываются. В этой связи, требуется ужесточение 

ответственности за рациональное использование внешних займов. Добиться 

этого можно наделив рассматриваемое агентство правом осуществления 

контроля за целевым использованием  заимствованных средств.  

Только жесткими и адекватными мерами можно навести порядок в 

системе внешнего заимствования и привести внешние долги страны в 

приемлемые размеры.  

В конечном итоге у Казахстана имеются все возможности для 

постепенного полного отказа от внешних заимствований и превращения страны 

в нетто кредитора, по примеру Новой Зеландии.  
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Finansowe stosunki 
Есенова Г.Ж., Байдарбекова Д. Оптимизация денежных потоков предприятия 

К.э.н., ассоц. профессор Есенова Г.Ж.  

Магистрант Байдарбекова Динара 

АО «Финансовая академия», Казахстан 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Определение оптимального остатка денежных средств представляет 

собой одну из основных задач в целостном процессе управления потоками 

денежных средств фирмы.  

Основной целью оптимизации является поддержание оптимального 

уровня остатка денежных активов для того, чтобы предприятие не имело 

проблем с денежными расчетами по своим обязательствам с одной стороны, и, с 

другой стороны, чтобы данный остаток был наиболее эффективным 

(минимальным), так как он может быть прибыльно использован [1]. 

Значение оптимизации денежных потоков объясняется тем, что 

деятельность предприятия характеризуется неравномерностью поступлений и 

расходований денежных средств как по объемам, так и в разрезе временных 

интервалов. Представим эти ситуации на рисунке 1.  

 

 

 

Рисунок 1 – Неравномерность положительных и отрицательных видов 

денежных потоков предприятия во времени 
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В данном случае следует говорить о необходимости синхронизации 

денежных потоков во времени. Так, временно свободные денежные средства, 

показанные на рисунке,  необходимо задействовать в хозяйственном процессе 

для того, чтобы они не теряли свою стоимость во времени в результате инфляции 

и других причин. Что касается временного дефицита денежных средств, то он 

несет в себе риск неплатежеспособности и представляет собой угрозу 

банкротства даже рентабельной работе предприятия. 

Так, существенная несбалансированность объемов денежных потоков в 

рамках продолжительного периода времени, влекущая за собой 

неплатежеспособность, является одной из причин банкротства предприятия. 

Поэтому так важно синхронизировать денежные потоки по времени для 

поддержания текущей платежеспособности, устранения сезонных и 

циклических различий в формировании притоков и оттоков денежных средств, а 

также оптимизации остатков денежных средств на счетах предприятия [2]. 

Оптимизация денежных потоков - это процесс определения лучших форм 

их организации в условиях определенного предприятия, исходя из особенностей 

его хозяйственно-производственной деятельности. 

Основными задачами этой оптимизации являются: 

-  достижение баланса от входящих и исходящих денежных потоков; 

-  осуществление их синхронизации во времени; 

-  обеспечение роста чистого денежного потока. 

Важным условием оптимизации является выявление основных факторов 

и оценка степени их влияния на объем и характер формирования денежных 

потоков во времени. Такие факторы, как правило, делятся на внешние 

(неконтролируемые), к которым относят макроэкономическое положение в 

государстве, которая отвечает за сокращение спроса на определенные товары по 

причине сокращения платежеспособности населения и убыточность 

производственной деятельности партнеров и потребителей, ограничение доступа 

к кредитным ресурсам, высокие процентные ставки и т.п., политическая 

правовая ситуация, отвечающая за инвестиционную привлекательность и 

налоговую нагрузку на субъекты хозяйствования, и внутренние 

(контролируемые), непосредственно влияние ют на денежный оборот 
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предприятия и к которым обычно относят высокую себестоимость продукции и 

ее низкая конкурентоспособность на рынке, сокращение объемов сбыта по 

причине несовершенной маркетинговой политики и тому подобное. 

В управлении хозяйственной деятельностью предприятия уделяют 

внимание характеру воздействия хозяйственно-производственной деятельности, 

ситуации на рынке и другим внешним и внутренним факторам, которые 

используются в процессе оптимизации финансовых ресурсов предприятия. От 

качества проведенного анализа влияния факторов зависит не только 

результативность хозяйственной деятельности предприятия, но и дальнейшее 

стратегическое развитие предприятия. 

Этапам оптимизации денежных потоков предшествует этап анализа 

эффективности управления денежными потоками в предыдущем периоде, 

главная цель которого выявить резервы по повышению этой эффективности в 

будущем периоде: повышение финансовой независимости предприятия, 

обеспечение равномерности расходования денежных средств по объемам и во 

времени, увеличение суммы и качества чистого денежного потока. И именно на 

реализации этих резервов и основывается процесс оптимизации денежных 

потоков. 

Наиболее эффективным методом оптимизации является «Системы 

ускорения - замедления платежного оборота», основанной на разработке 

мероприятий по ускорению оборачиваемости оборотных средств (таблица 1) с 

целью повышения уровня платежеспособности предприятия [2]. 

Результатом этого процесса должна стать система планов формирования 

и использования денежных средств в следующем отчетном периоде. 

Мероприятия по оптимизации денежных потоков позволяют 

сбалансировать объемы входящих и исходящих потоков, обеспечить 

синхронность их формирования во времени, а также обеспечить прирост чистого 

денежного потока предприятия, является основной целью оптимизации 

денежных потоков. 

Таблица 1- Перечень мероприятий по ускорению привлечения средств и 

замедление выплат денежных средств в краткосрочном периоде 
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Мероприятия по ускорению привлечения средств 
Мероприятия по замедлению 

выплат средств 

Использование системы ценовых скидок для 

стимулирования частичной или полной предоплаты за 

товар 

Использование 

организационных мер по 

замедлению инкассации 

собственных платежных 

документов  
Стимулирование наличных расчетов 

Сокращение сроков предоставления товарного кредита для 

основных покупателей и стоимости дебиторской 

задолженности 

Увеличение сроков 

кредиторской задолженности 

предприятия 

Применение организационных мероприятий по 

сокращению просроченной дебиторской задолженности 
замены приобретения 

долгосрочных активов, 

требующих обновления, на их 

аренду (лизинг) 
Применение современных форм рефинансирования 

дебиторской задолженности 

Ускорение инкассации платежных документов 

покупателей продукции (времени пребывания в пути, в 

процессе регистрации, в процессе зачисления денег на 

расчетный счет и т.п.) 

реструктуризации кредитного 

портфеля путем 

преобразования 

краткосрочных кредитных 

обязательств в долгосрочные 

Примечание – составлено по данным источника [2] 

 Оптимизация и сбалансирование денежных потоков проводятся путем 

выявления и реализации резервов, позволяющих снизить зависимость 

предприятия от внешних источников привлечения денежных средств, 

обеспечения равномерности расходования денежных средств во времени и по 

объемам, увеличение суммы и качества чистого денежного потока, а также 

оказания влияния на финансовый цикл предприятия. 

Таким образом, денежные средства являются сложной и многоплановой 

финансовой категорией, используются как инструмент оценки, средство платежа 

и сбережения, являются ресурсом и результатом деятельности предприятия, 

предопределяют его текущую и будущую финансовую устойчивость. Поэтому 

учитывая несомненное значение средств как основного элемента обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия, способность предприятия к проведению 

стабильной бескризисного хозяйственной деятельности, оптимизация и 

управление денежных потоков должны стать одним из важнейших направлений 

деятельности предприятий. На основе выше изложенных рассуждений, можно 

говорить о том, что оптимизация потоков денежных средств есть обеспечение 
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сбалансированности объемов положительного и отрицательного денежного 

потоков. 
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Ибраева Г.А. Компания тәуекелдерінің сыртқы ортаға қатысты түрлері 

Ибраева Г.А. 

«Қаржы» кафедрасының оқытушысы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университеті 

КОМПАНИЯ ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ СЫРТҚЫ ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ТҮРЛЕРІ 

Компания біраз тәуекелмен бетпе-бет келеді, оның ішінде сыртқы орта, 

нарықтық, операциялық, қаржылық, инвестициялық және корпоративтік басқару 

тәуекелдері. 

Компания тәуекелдерді басқару кезінде тәуекелдерді басқару саясатына 

жүгінеді. Компанияның тәуекелдерді басқару саясаты акционерлік құнның 

өсіміне, корпоративтік басқару сапасының артуына бағытталған, ол өз кезегінде 

тәуекелдерді айқындап, оның қандай екендігін талдаумен, оны барынша аз 

болуы жолындағы іс-шараларды дайындаумен және тәуекелдерді азайту 

бойынша жасалынатын шараларды бақылауға негізделеді. 

Сыртқы ортаға қатысты тәуекелдер. Компанияның сыртқы ортаға 

қатысты тәуекелдері негізінен саяси, экономикалық және аймақтық тәуекелдер 

болып бөлінеді. 

Саяси тәуекелдер: 

–– Ел басшылығының сыртқы және ішкі саяси курсының ықтимал 

өзгерістері жалпы елдің және компанияның инвестициялық тартымдылығына 

кәдімгідей әсер етуі мүмкін. 

–– Заңдылықтың жағымсыз бағытқа өзгеруі, мәселен, өнеркәсіптің 

шикізаттық салаларынан түсетін бюджеттік табысты арттыру бағытында салық 

заңдылығының өзгеруі; 

–– Мемлекеттік биліктің органдарын реформалау кезінде органдардың 

ыдырау үдерісі орын алуы ықтимал, компанияның жұмысын қадағалайтын жаңа 

министрліктер мен ведомствалардың құрылуы–компания жұмысына тиісті 

нормативтік құжаттарды болдырмауы немесе олардың бекітілуін ұзартып 

жіберуі мүмкін; 
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–– Қазақстан Үкіметі өзінің экспорттық квотасының көлемін айтарлықтай 

шектеуі мүмкін немесе ішкі нарыққа бағытталған міндетті көлемді өзгертуі 

ықтимал, ал бұл өз кезегінде компанияның қаржылық көрсеткіштеріне 

кәдімгідей әсер етуі мүмкін. 

–– Қазақстан Үкіметінің екінші деңгейлі банктерде орналасқан қаржылық 

айналымды басқаруды шектеуі.  

Экономикалық тәуекелдер: 

–– Қазақстанның экономикасының әртараптануы әлсіз және шикізаттық 

тауарлардың әлемдік бағасына кәдімгідей тәуелді. Шикізат бағасының 

айтарлықтай және ұзақ уақыт бойы төмендеуі шикізаттық компаниялардың 

пайдасының құлдырауына, ал кейіннен бүкіл экономиканың құлдырауына алып 

келуі ықтимал. 

–– Экономика инфрақұрылымының тозығы жетуі компания бизнесінің 

тиімділігіне кәдімгідей жағымсыз әсер етуі мүмкін. 

–– Тауар мен қызмет сатып алу саласындағы заңдылық материалды-

техникалық қамтамасыз ету мен логистиканың тиімділігін арттыруға мүмкіндік 

бермейді. 

–– Жабдықтаушылар мен мердігерлердің арасындағы әлсіз бәсекелік орта 

компаниялардың ұсынатын жұмыс және қызмет түрлерінің сапасын төмендетеді. 

–– Қазақстандық қаржылық жүйенің даму деңгейі айналымдағы бос 

қаржыны орналастыру жағдайын нашарлатуы мүмкін. 

Аймақтық тәуекелдер. Компанияның жұмыс істейтін аймақтары – 

Қазақстан республикасы және шетелдік компаниялар. Қоғамдастықтың негізгі 

өндірістік бөлімдері өз өндірісін ауа-райы қиын аймақтарда жүзеге асырады, 

бұған қоса, кей аймақтарда өндіру, қайта өңдеу саласында жоғарғы сапалы 

жұмысшылар тапшы болуы мүмкін. Бұл аймақтар компанияның жұмысына 

айтарлықтай әсер ететін экономикалық және әлеуметтік қатерге ие аймақтарға 

жатады. 

Компания өзі жұмыс істейтін аймақтағы әлеуметтік тұрақтылықты 

сақтап, оны бекіте түсуге ынталы, аймақтағы өзекті әлеуметтік мәселелерді 

шешу үшін жергілікті әкімшілік, қауымдастық өкілдерімен ықпалдаса жұмыс 

істейді. 
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Ел мен негізгі аймақтардағы өзгерістердің жағымсыз әсерін азайту үшін 

мынадай әрекеттерден тұратын тиісті кешенді іс-шаралар дайындалып жатыр: 

–– Қалыптасқан жағдайды реттеуге бағытталған әрекеттер, оның ішінде 

компанияның бизнес-моделін өзгерту, аймақтарға дем беру үшін өндірістік 

филиалдарды өзіндік жұмыс істейтін компанияларға айналдыру; 

–– Компанияның географиялық әртараптандыру деңгейін арттыруға 

арналған әрекеттер. Мұның мақсаты қандай да бір аймақпен қатысты тәуекел 

деңгейін азайту; 

–– Негізгі іс атқарар аймақтағы әлеуметтік шиеленісті азайтуға арналған 

әрекеттер; 

–– Бизнестің тиімділігін арттыруға арналған іс-әрекеттер, бұлар 

Компанияның бизнесті дамыту мүмкіндіктеріне әсер етуі ықтимал қатерлерді 

азайтуға арналған. 

Компания өзінің әлеуметтік бағдарламаларының тиісті салаға барынша 

әсер етуін және қоғамның қажеттіліктеріне сай болуын қалайды. Алайда 

ереуілдер мен әлеуметтік шиеленістермен байланысты қатерлерді азайтуға 

арналған коммерциялық емес шығынның артуы компанияның қаржылық 

көрсеткіштеріне жағымсыз әсер етуі ықтимал. 

Бұл аталған аймақтардағы климаттық жағдай әрқилы, оның үстіне 

аймақтардың географиялық тұрғыдағы алыстығы–компанияның үздіксіз жұмыс 

істеуі үшін транспорттық және электр қуатымен қамтамасыз етуіне баса көңіл 

бөлуді қажет етеді. Өзі жұмыс істейтін аймақтардағы климаттық ерекшеліктерге 

байланысты ықтимал қатерлердің әсерін азайту үшін, оның ішінде дүлей апат 

немесе төтенше жағдайлардың үздіксіз жұмыс істеу және өнеркәсіптік 

қауіпсіздікке аса үлкен назар аударады. 
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PhD, associate professor Yasinovska I.F. 
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Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine 

 INNOVATION COMPANY AS A FACTOR OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT IN UKRAINE 

            One of the promising ways of economic growth is the innovative 

development of the enterprise. For today, the market has a fairly harsh competitive 

environment, so enterprises must have strong and stable competitive advantages. 

Regardless of the type of activity, the innovative type of development, of course, 

remains one of the most promising directions for the development of each enterprise. 

As practice shows, enterprises that implement innovations have a higher level of output 

and income, and a high level of their innovation potential indicates the ability of the 

enterprise to implement any innovative solutions, the company has a clear innovation 

strategy and effective implementation. 

 The development of innovation activity of an enterprise can be restrained 

under the influence of both internal and external factors. Among the internal factors, 

one should highlight the lack of an effective system of training and experience in 

organizing the work of employees in the context of innovation development; the 

reluctance of entrepreneurs to assume the risks of creating a new product, the 

unsatisfactory condition of the material base of most industries because of the 

depreciation of fixed assets; the forcedness of the vast majority of domestic 

entrepreneurs to rely mainly on equity. External factors of influence should include the 

lack of effective incentives for entrepreneurship development on an innovative basis, 

insufficient spending of public funds on science and technology, and so on. As we see, 

a state plays a big role in the development of this type of entrepreneurship. State 

regulation should stimulate the development of science and technology, since it is the 

foundation of modern innovation. 

 The importance of introducing innovations into the real economy of 

Ukraine is difficult to overestimate. Ukraine, in its position in various international 



Kluczowe aspekty naukowej działalności - 2018 ★ Volume 3 

 

 

24 

rankings, is considered a country with high scientific and technical potential, however, 

as statistics show, we are far from the first position on the level of innovation. 

  According to the State Statistics Service of Ukraine in 2016 the share of 

enterprises engaged in innovations is 18.9% of their total, in 2015 — 17.36%. It should 

also be noted that sources of funding for innovation activities, which include own 

financing, financing of the state budget and foreign investors in 2016 amounted to 

23229.5 million UAH, in 2015 - 13813.7 UAH 5 million. [3]. We see that innovative 

entrepreneurship in Ukraine suffers from poor incentives from the state, the 

government does not always properly manage its resources, in particular, there is a 

need for a substantial increase in financial support for innovation and the 

implementation of an effective innovation policy. 

 We agree with the opinion of some scholars that it is expedient to 

systematically introduce a number of direct and indirect financial methods of 

influencing this process in order to create an effective system of state incentives for 

innovation development in Ukraine. We consider it necessary to expand in Ukraine a 

system of financial instruments, levers and incentives for the introduction of domestic 

developments in the production, activation of innovation and technological 

development in our country at the expense of: expanding direct state funding in the 

form of targeted subsidies and grants to enterprises, subventions for small and medium-

sized firms, which implement investment projects; provision of special tax credits and 

privileges to enterprises and institutions of various forms of ownership, which invest 

their own funds in research, develop progressive environmentally friendly 

technologies, etc.; implementation of budget reimbursement of expenses at different 

stages of the innovation process, provision of innovative and technological loans from 

special funds for the implementation of projects in priority areas. Effective 

implementation of these mechanisms requires coordination of activities of state bodies, 

universities, businesses, financial institutions in the field of innovation development 

[2, p.430]. 

 An important factor in the growth of the national economy is the 

development of small business on an innovative basis. The implementation of active 

tax effects in the direction of stimulating the innovation activity of small businesses 

can be a significant factor in their development. 

 According to Vygovska V.V., the first direction of the tax effect on the 

innovative activity of small enterprises is related to the need to regulate the volume and 
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structure of innovation costs of the latter, which is due to the need to transform the 

innovative cost of the results. The second direction is to stimulate the intensity of 

cooperative ties between innovative active subjects of entrepreneurship, which creates 

the preconditions for effective cooperation between business and science. The third 

direction involves tax incentives for diversification of sources of funding for 

innovation activities of small enterprises [1, p. 102]. 

  So, summing up, it should be emphasized that effective development of 

innovative entrepreneurship is impossible without adequate financial and legal support 

from the state, which necessitates significant transformations and the development of 

effective methods of state incentives. Ensuring innovation activity of Ukrainian 

enterprises should be carried out in the complex of the national innovation system, 

creation of high-tech industries and industrial development of research results. 

Formation of the regulatory framework for the unblocking of mortgage lending, the 

implementation of sound reforms, the creation of a favorable economic environment 

with an investment-innovative climate should facilitate the development of 

entrepreneurship on an innovative basis and ensure the growth of the national 

economy. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация. В настоящее время потребительское кредитование широко 

распространено в Казахстане. Это связано, прежде всего, с необходимостью 

удовлетворения населением своих потребительских нужд в связи с миграцией 

граждан внутри страны, ростом численности населения, повышением уровня 

урбанизации регионов РК и других факторов. 

В данной статье рассмотрены виды потребительского кредитования, 

динамика и статистика объема потребительских займов на основании 

официальных данных Национального банка РК, рассмотрены факторы, 

влияющие на развитие потребительского кредитования.  

В заключении предложены рекомендации по улучшению структуры 

кредитного портфеля банка. 

Ключевые фразы: спрос на потребительские кредитование, повышение 

уровня урбанизации городов, денежно-кредитная политика. 

 

В настоящее время одним из источников финансирования населения, 

направленных на удовлетворение их потребностей, являются кредиты 

выдаваемые банком на условиях срочности, платности и возвратности 

Казахстанские банки выдают потребительские кредиты в размере от 

15 000 до 5 000 000 тенге со ставкой вознаграждения равной в среднем 19,9 % 

[1].  Кредит выдается на приобретение товаров длительного пользования, в 

частности бытовой техники и электроники, мебели, автомобилей. 

При этом, сегодня клиенты имеют возможность оперативно получить 

товары, оформив кредит в сети магазинах по продаже техники. Например, в 

магазинах Sulpak и Технодом размещены отделения различных банков, где 
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менеджеры на местах оформляют кредит. В последние несколько лет среди 

молодых граждан РК широко распространено приобретение мобильных 

телефонов последних моделей в рассрочку. Также стало популярным 

приобретение банковских кредитных карт, предназначенных для безналичного 

расчета за одежду и технику: сумму покупки необходимо возместить в банк в 

течение трех месяцев с условием рассрочки платежа.  

В условиях жесткой конкуренции банки также предлагают внешнее 

рефинансирование, предполагающее финансирование граждан в целях 

погашения займа в другом банке, переманивая клиентов и предлагая им более 

выгодные условия в части ставок вознаграждения. 

Рынок потребительского кредитования в Казахстане перешел от стадии 

заморозки к сокращению - после стагнации в 2015 году, когда годовой прирост 

составил лишь 1,8%, в 2016 году размер рынка уменьшился на 3%, до 2,5 трлн 

тенге.  

Банки фактически прекратили финансирование потребительских нужд 

населения из-за опасения ухудшения уровня жизни в Казахстане. 

 В январе-ноябре 2016 года реальные денежные доходы населения упали 

на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

За 2016 год объем просроченных потребительских кредитов физических 

лиц уменьшился на 7,9%, до 198 млрд тенге [2]. 

 

Рисунок 1 - Динамика размера потребительских кредитов физическим 

лицам, млрд. (трлн тенге) 

Источник: [составлено автором на основании данных НБРК] 
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Как видно из рисунка 1 к декабрю 2016 года объем потребительского 

кредита стал ниже по сравнению с двумя предыдущими годами аналогичного 

периода.  

В объеме кредитования физических лиц потребительский заем занимает 

лидирующую позицию. 

 

Рисунок 2 - Объем займов физическим лицам по состоянию на 1 октября 

2017 года, млрд. тенге 

Источник: [составлено автором на основании данных НБРК] 

 

По состоянию на 1 октября 2017 года наибольшую долю в общем объеме 

займов физическим лицам приходится на потребительские займы (2987,6 

миллиардов тенге), что составляет 55,18 %. 

Такая статистика связана с доступностью потребительского кредита в 

связи с относительно минимальной суммой займа по сравнению с другими 

видами банковского кредитования. 

Одним из ведущих банков в части потребительского кредитования 

является АО «Kaspi bank», который отличается лояльностью при одобрении 

заявок на кредиты, оперативностью обслуживания и многочисленными 

отделениями, что создает удобство клиентам. Это объясняется тем, что 

деятельность данного банка направлена  прежде всего, на кредитование 

физических лиц. 

За октябрь 2017 года займы, по которым отсутствует просроченная 

задолженность, значительно превышают сумму проблемных займов и 

составляют 84 % от общего объема задолженности по кредитам физических лиц.  

1175,2

1084,62896,6

93,5

На строительство жилья

Ипотечные займы

Потребительские займы

Прочие займы



MATERIALS OF THE XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ★ 07 -15  stycznia  2018 roku 

 

 

29 

И несмотря на то, что объем займов с просроченной задолженностью 

периодом свыше 90 дней уменьшился по состоянию на 1 октября, они занимают 

в общей структуре займов 67 % от общей суммы просроченных займов. 

Таблица 1 - Структура займов физических лиц по периоду просрочки в 

2017 году, млрд. тенге 

№ 

Классификация 

займов по периоду 

просрочки 

 

01.10.2016 г 

 

 

 

01.10.2017 г 

Рост к 

началу 

года 

1 
Займы физических 

лиц, всего 
2866,6  4166,4 68,8% 

2 

Займы, по которым 

отсутствует 

просроченная 

задолженность 

2987  3500,5 85,33% 

3 

Займы с 

просроченной 

задолженностью от 1 

до 90 дней 

207,8  233 89,18% 

4 

Займы с 

просроченной 

задолженностью 

свыше 90 дней 

(проблемные) 

339,8  432,9 78,49% 

Источник: [данные НБРК] 

Наличие просроченной задолженности связано с не погашенными в срок 

задолженностями. Возникает при нарушениях расчетно-платежной дисциплины. 

Наличие просроченной кредиторской задолженности свидетельствует о 
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неудовлетворительном финансовом состоянии кредиторов. Так, с начала 

нынешнего года наблюдается превышение депозитов населения в иностранной 

валюте над депозитами в национальной валюте в 2 – 2,5 раза. 

 

 

Рисунок 3 - Динамика ставок вознаграждения по потребительским 

кредитам 

Источник: [составлено автором на основании данных НБРК] 

По данным Рисунка 3 наблюдается повышение ставок в феврале, апреле, 

августе и сентябре текущего 2017 года. 

Таким образом, эффективность банковской деятельности по 

предоставлению кредитов, прежде всего, зависит от уровня благополучия 

населения, что непосредственно оказывает влияние на его платежеспособность. 

Снижение спроса на потребительские кредиты может быть вызвано 

применением жесткой политики кредитования: повышением ставок по 

вознаграждению, ужесточением требований к клиентам при одобрении заявок,  

уменьшением сроков кредитования и другими факторами. 

Для того, чтобы рынок потребительского кредитования развивался 

эффективно, необходимо особое внимание уделять развитию 

предпринимательского сектора. В настоящее время государство успешно 

реализует программу по поддержке МСБ, что способствует повышению уровня 

жизни населения, снижая уровень безработицы и увеличивая доход населения. 

Увеличение дохода граждан, в свою очередь, оказывает положительное влияние 

на платежеспособность [4]. 

Во избежание снижения спроса населения на потребительские кредиты 

важно регулировать денежно-кредитную политику страны. Следует понизить 
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ставки вознаграждения по депозитам в иностранной валюте и повысить по 

депозитам в тенге, а также регулировать уровень инфляции. Тогда банкам не 

придется повышать ставки по кредитам и ужесточать условия кредитования. 
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Kierowanie pracującymi zasobami 
Брода А.Ю., Козачук А.М. Петренко Ю.О. Проблеми пенсійної реформи в Україні 

Брода А.Ю., Козачук А., Петренко Ю. 

Вінницький технічний коледж 

ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Найважливішим напрямом діяльності держави у соціальній сфері є 

формування ефективної системи пенсійного забезпечення, процес створення якої 

залежить від багатьох чинників, зокрема, зміни соціальних цінностей, зниження 

імміграції, підвищення рівня життя населення, зниження безробіття та 

підвищення рівня оплати праці. Нажаль, сьогодні ми не можемо констатувати, 

що все перелічене досягнуто, проте перші кроки в Україні вже зроблено. 

Робота над Пенсійною реформою в Україні почалася ще з 2004 року і досі 

триває. Вона передбачає перехід від нинішньої солідарної до трирівневої 

системи, що складається з солідарної системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування, накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та системи 

недержавного пенсійного забезпечення 

Наразі в Україні все ще діє солідарна система. Це коли молоді люди, які 

працюють, утримують старих, тобто скидають в один загальний казанок 

відрахування від своїх зарплат, а держава намагається ці гроші розподілити між 

всіма пенсіонерами. Ця система добре працювала раніше у соціалістичній 

державі, де всі працювали офіційно, а за дармоїдство судили. Зараз все 

насувається до катастрафічного співвідношення, коли одна людина, яка працює, 

має забезпечити старість двох. Тих, хто кидав зароблене в загальний котел, і тих, 

хто цього не робив. Їли з цього котла швидше, ніж у нього додавали. І в 

результаті співвідношення досягло необхідності наводити лад у солідарній 

системі. В іншому випадку станеться крах. Без будь-яких виплат могло 

залишитися інше покоління. 

Особливо важливий напрямок пенсійної реформи в Україні – запровадити 

другий рівень пенсійної системи. У зв’язку з цим необхідно забезпечити 

бездефіцитність Пенсійного фонду, створити систему контролю за процесом 
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запровадження накопичувального державного пенсійного страхування, 

посилити контроль за діяльністю фінансових організацій і недержавних 

пенсійних фондів, а також сформувати ефективний механізм адміністрування та 

обліку страхових внесків у накопичувальну систему державного пенсійного 

страхування. 

Якісна робота другого рівня пенсійної системи неможлива без розвиненої 

системи недержавного пенсійного забезпечення. Сьогодні в Україні працює 102 

недержавних пенсійних фонди, учасниками яких стали 484,3 тис. громадян, їхні 

активи складають 1057,3 млн гривень. Розвитку недержавного пенсійного 

забезпечення буде сприяти поліпшення економічної ситуації в країні, зростання 

рівня доходів населення, а також податкові пільги громадянам, які сплачують 

внески у недержавні пенсійні фонди. 

За останні шість років вдалося досягти деяких успіхів у реформуванні 

солідарної пенсійної системи, а саме: 

- встановлено мінімальну пенсійну виплату на рівні не нижче 

прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян; 

- забезпечено призначення пенсій на підставі даних системи 

персоніфікованого обліку; 

- скорочено обсяг пільг зі сплати страхових внесків; 

- до складу правління Пенсійного фонду України включені представники 

сторін соціального діалогу (по три представники від профспілок та об’єднань 

організацій роботодавцями). 

Пропозиції уряду оформлені у пакеті з чотирьох законопроектів, 

головний із яких, згідно із назвою, стосується підвищення пенсій.  

Він не дуже відрізняється від оприлюдненої раніше презентації уряду 

щодо "Пенсійної реформи".  

За розрахунками Мінсоцполітики, 2028 року українців без стажу в 35 

років буде більша половина. Всі вони будуть буквально перебувати за межею  

нової пенсійної системи і можуть сподіватися тільки на мізерну соціальну 

допомогу від держави тільки з 65 років. 

Серед інших змін, яких може зазнати пенсійна система у разі, якщо 

депутати погодяться із запропонованими урядом змінами, є такі: 
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• при нарахуванні пенсій від 1 жовтня 2017 року 

використовуватиметься єдиний показник середньої зарплати (3 764 грн.), 

• щорічна індексація пенсій згідно зі зміною середньої зарплати та 

інфляції. Половина індексації залежатиме від збільшення зарплат, а інша 

половина - від інфляції.  

• пільгові пенсії для працівників шкідливих виробництв 

формуватимуться коштом більших внесків роботодавців. 

• спеціальні пенсії для державних службовців, вчених, посадових осіб 

місцевих органів влади, прокурорів, депутатів і журналістів скасовуються. Проте 

це стосуватиметься лише призначення нових пенсій.  

• до 1 жовтня уряд має розробити законопроект щодо "осучаснення" 

пенсій військовим,  

• до 2019 року розробити накопичувальну пенсійну програму для тих, 

кому менше ніж 35 років. 

Отже, незважаючи на досить складний соціально-економічний стан в 

Україні, завдяки змінам, які відбулися і відбудуться у недалекому майбутньому 

в сфері пенсійного забезпечення, з’явилася можливість підвищення реального 

рівня соціального захисту населення. Основними пріорітетами нашої держави 

повинні стати: збільшення кількості працюючих і підвищення заробітної плати. 

Лише таким чином, держава зможе гарантувати людям достойні пенсії та 

підтримку населення, яке найбільше цього потребує. 

Література 

1. Конституція України – Закон України від 28 червня 1996 р. // 
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Колесник Т.В., Яременко С.С. Розвиток комплексу маркетингу в сучасних умовах та його роль в конкурентній політиці фармацевтичної компанії 

Колесник Т.В., Яременко С.С. 

Університет імені Альфреда Нобеля 

РОЗВИТОК КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА 
ЙОГО РОЛЬ В КОНКУРЕНТНІЙ ПОЛІТИЦІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ 

КОМПАНІЇ 

Фармацевтичний бізнес  в усьому світі, й в Україні зокрема, є одним з тих, 

що мають найшвидші темпи розвитку. Саме тому, маркетингові  відділи всіх 

гравців фармацевтичного ринку пильно слідкують за останніми тенденціями 

розвитку маркетингу. На основі аналізу сучасних публікацій з маркетингу, стає 

зрозуміло, що маркетологам необхідно відходити від уявлень про маркетинг та 

його дієві інструменти, які були сформовані ще в минулому сторіччі 

основоположником науки про маркетинг Філіпом Котлером. На сучасному етапі 

розвитку ринку (в постіндустріальну епоху 21-го сторіччя) багато чого втрачає 

будь-який сенс. Процес змін розпочався в 80-і роки і триває досі. Сам Котлер в 

своїх сучасних працях наголошує на тих інструментах і методах маркетингу, 

яких потребує сьогодення і які сприятимуть кращому задоволенню потреб 

споживачів та підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємства.  

З основ маркетингу нам відомо, що комплекс маркетингу — це сукупність 

маркетингових засобів (товар, ціна, розподіл, просування), певна структура яких 

забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетингових завдань 

[1]. Особливості сучасної економіки змушують маркетинг розвиватися в різних 

напрямах. Наприклад, з’явився інтрамаркетинг, це ніби природна еволюція 

класичного маркетингу, яка потребує цілісного погляду на різні речі і дає змогу 

пристосувати його до сучасних умов. Також, відомо, що ще у 1981 році Бумс та 

Біттнер, розробляючи концепцію маркетингу в сфері послуг, запропонували 

доповнити класичну модель маркетинг-міксу «4Р» трьома додатковими P [2]: 

Матеріальне оточення (physical evidence) — дизайн приміщення: 

естетика, обладнання, одяг персоналу, умови тощо. 
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Процес (process) — потік діяльності: рівень споживчого залучення, 

стандартизації тощо. 

Люди (people) — власний персонал організації: набір, навчання, 

мотивація, винагороди; клієнти: освіта, культура. 

Можна відзначити, що ці додаткові складові маркетинг-міксу належать 

до внутрішніх факторів діяльності підприємства, а не до зовнішніх, як перші 4Р. 

Немає жодного сумніву в тому, що сучасна компанія в жодному разі не може 

нехтувати перевагами, які надає використання внутрішнього маркетингу. 

Маркетинг відносин (Relationship Marketing) – це ще одна концепція 

маркетингу, яка пропонує ще один компонент маркетинг-міксу: Partnerships - 

довгострокові відносини між виробником або постачальником та користувачем. 

Сутність цього виду маркетингу полягає в контролі стосунків окремо з кожним 

клієнтом. Це дозволяє відстежувати лояльність і використовувати індивідуальні 

методи мотивації. Маркетинг відносин в роботі представництва сучасної 

фармацевтичної компанії є вкрай важливим, він дозволяє досягти успіху і 

налагодити довгострокові відносини з кожним окремо взятим клієнтом. Завдяки 

розвитку IT та CRM-систем (Customer Relationship Management), розвиток цього 

виду маркетингу набирає обертів. CRM-система – це інструмент призначений 

для збору та аналізу всієї доступної інформації про кожного клієнта: його 

персональні дані, історію взаємовідносин клієнта і бізнесу. Ця інформація 

дозволяє скласти точну модель кожного клієнта і як наслідок отримати 

можливість передбачати і контролювати його поведінку. Зараз, ще немає 

обладнання, здатного провести коректний аналіз зібраних даних, але маючи 

доступ до цієї інформації, фахівець може самостійно проаналізувати 

інформацію, й таким чином досягти найкращих результатів. 

Новим проривом маркетингу відносин стали RFID-технології. Однак, 

саме зараз набуває актуальності питання коректності збору та використання 

особистої інформації. Де грань дозволеного? Також, сьогодні підприємствам 

слід звернути увагу на латеральний маркетинг, а саме відходити від стандартних 

схем роботи, а проявляти більше творчості і креативності. Але як? Наприклад, 

метод зіставлення різнорідного: взяти непов’язані речі й вигадати між ними 

зв’язок. Таким чином, ми отримаємо нову креативну ідею тощо. 

Підприємство, що працює в сучасних жорстких економічних умовах, щоб 

бути прибутковим та конкурентоспроможним, повинно використовувати новітні 
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тенденції маркетингу. Не можна обмежуватись класичною моделлю комплексу 

маркетингу 4Р, маючи більш дієвий інструмент 7Р. Що ж стосується маркетингу 

відносин, то сьогодні жодне сучасне підприємство вже не піддає сумніву його 

роль та значення у своїй повсякденній діяльності. Комплекс маркетингу постійно 

змінюється і доповнюється актуальними складовими, і підприємства повинні 

намагатися своєчасно їх виявляти і використовувати в своїй діяльності, щоб бути 

успішними і конкурентоспроможними в своїй галузі. 

Література: 
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Хасіна Н.М., Яременко С.С. Особливості формування товарного асортименту  в мережах аптек  

Хасіна Н.М., Яременко С.С. 

Університет імені Альфреда Нобеля 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО 
АСОРТИМЕНТУ В МЕРЕЖАХ АПТЕК 

Сучасні тенденції на споживацькому ринку потребують від мережі аптек 

грамотно підходити до формування свого асортименту, тому, що споживачі 

відвідуючи аптеку мають надію задовольнити свої певні потреби саме в цій 

аптеці. Саме тому, товарна політика визначається на стадії розробки стратегії 

організації, а маркетингові заходи щодо її реалізації є частиною стратегії 

маркетингу, його тактикою. Розробка і здійснення товарної політики вимагають 

дотримання наступних умов [2]: 

а) чіткого уявлення про цілі виробництва; 

б) організація ефективного збуту і експорту на перспективу; 

в) наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; 

г) доброго знання ринку і характеру його вимог; 

д) повного уявлення про свої можливості і ресурси в даний час і в 

перспективі.  

Важливим елементом товарної політики є своєчасне внесення в товар 

змін, які підвищують його споживчу цінність і розширюють коло його можливих 

покупців (модернізація чи модифікація товару). 

Керівники та працівники аптечних закладів повинні володіти методами 

управління асортиментом, вміти правильно та оптимально його формувати. З 

метою виявлення закономірностей формування та напрямів вдосконалення 

аптечного асортименту нами проведено анкетування керівників та робітників 

аптечних організацій. Анкетування проводилося у 50 аптечних закладах аптечної 

мережі «Аптека Низьких Цін».  

В опитуванні приймали участь керівники аптечних закладів (8 %), їх 

завідувачі (32 %), провізори (40 %), фармацевти (20 %). За результатами 

опитування можна відмітити, що респонденти зі стажем роботи 5-10 років 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83
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мають найбільший відсоток - 54 %, далі йдуть респонденти зі стажем роботи 

3-5 років, що займають 31 % у загальній структурі, 9 % займають опитувані зі 

стажем 10 років та більше, та найменший відсоток займають опитувані зі 

стажем 1-3 роки – 6 %. 

Також, в анкеті пропонувались питання стосовно формування 

асортименту в аптеці. Як показали результати опитування: 82 % респондентів 

вважають, що активне оновлення асортименту продукції є важливим чинником 

конкурентоспроможності аптеки; 3 % респондентів вважають, що оновлення 

асортименту не є важливим критерієм конкурентоспроможності; 15% 

респондентів вважають, що існують більш вагомі чинники, що визначають 

конкурентоспроможність аптеки. 

Крім того, в результаті дослідження було з’ясовано, що за формування 

аптечного асортименту аптечних закладів відповідають, в основному фахівці 

по замовленню товару (48%), керівники аптек (32%), та 20 % - заступники 

керівників аптеки. Таким чином, як показали дослідження - не всі керівники 

аптечних закладів займаються плануванням асортименту аптеки.   

В умовах сучасного ринку основними критеріями правильно 

розробленої асортиментної політики є не тільки попит, але й пропозиція. Тому, 

значний вплив на формування асортименту аптечних закладів мають 

постачальники фармацевтичної продукції та пропонований ними перелік 

товарів. За результатам опитування у 40 % досліджених аптек кількість 

постачальників коливається від 15 до 25, а у інших 60 % в основному кількість 

постачальників значно нижча (менше 10). Це можна пояснити тим, що в місті 

розташовані невеликі аптеки, з невеликими обсягами закупок лікарських 

засобів та виробів медичного призначення, тому вони не мають потреби у 

великій чисельності постачальників. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу анкетування працівників 

аптечних  закладів аптечної мережі з'ясували, що керівники та працівники 

аптек мають недостатні знання щодо аналізу та планування асортименту. У 

більшості аптечних закладів вважають, що активне оновлення асортименту 

продукції є важливим чинником конкурентоспроможності аптеки. При 

формуванні асортименту більшість аптек в основному орієнтуються на 

споживацький попит та медичних представників. На сьогодні, найбільш 
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прибутковою групою в аптеках вважають лікарські засоби та біологічно-

активні добавки до їжі. 
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ОГЛЯД РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО 
РОЗВИТКУ 

Дитяче харчування – один з найбільш затребуваних продуктів на будь-

якому ринку, в тому числі і в нашій країні. Незалежно від кризи батьки зроблять 

все, щоб їхні малюки отримували найкраще, і тому в даному сегменті не помітно 

сильних падінь ні в продажах, ні в маркетингових бюджетах. А що самі 

споживачі - мами - говорять про найбільші бренди дитячого харчування і яким із 

них вони віддають перевагу? На ці питання відповідає дослідження агентства 

Win2Win Communications, проведене за допомогою системи моніторингу та 

аналізу соцмедіа Brand Analytics. 

За підсумками першої половини 2017 року дитяче харчування 

залишається одним з найбільш динамічних і привабливих споживчих сегментів 

на українському ринку. Його цільова аудиторія двоїста: з одного боку, сам 

продукт адресований дітям, з іншого – рішення про покупку приймають дорослі. 

Аналіз споживчої поведінки цієї групи в соцмедіа допоможе розробити 

ефективні інструменти впливу на цю цільову аудиторію. Найбільш 

обговорюваний бренд - «Агуша» (PepsiCo) Це безперечний лідер за кількістю 

згадок: з початку жовтня по кінець грудня 2016 року в соціальних мережах бренд 

згадувався 26 968 разів. Найближчим конкурентом за кількістю згадок стала 

«Фрутоняня» (ПАТ «Прогрес»), поступається «Агуше» на 36%. Замикає трійку 

лідерів бренд Nestle, який відстає від лідера на 38%. 

Слово за жіночою аудиторією, адже 87% всіх висловлювань із згадкою 

брендів належать жінкам, 55% авторів відносяться до вікової категорії від 25 до 

34 років. Друга за чисельністю група – особи від 18 до 24, і третя – до 18 років. 

Примітно, що саме у цій віковій аудиторії лідирує бренд «Фрутоняня», в решті 

лідером є «Агуша». 

До основних параметрів галузі дитячого харчування можна віднести: 

ємність ринку, основних гравців, прогнози, а так само наскільки даний сегмент 
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цікавий малому бізнесу і чи є сенс займатися виробництвом дитячого харчування 

в поточних ринкових умовах.  

На думку експертів, ринок дитячого харчування позитивно зростає. 

Навіть незважаючи на загальне уповільнення споживання і кризу 2014 року, 

продажі дитячого харчування збільшуються. Зростання здійснюється завдяки 

драйверам попиту і пропозиції. Дана категорія харчова і відноситься до 

продуктів першої необхідності, тому дитяче харчування максимально добре 

забезпечене збутом по всіх каналах роздрібних і оптових продажів.  

Ринок дитячого харчування можна сегментувати по виду продукції і за 

віком споживача. Виробництво дитячого харчування поділяється на кілька 

сегментів: пюре, каші, молочні та кисломолочні продукти, молочні суміші, 

дитячі соки, чай. У натуральному вираженні провідними сегментами є пюре 

(27,1%) і суміші (20%), дитяча кисломолочна продукція і фруктові соки посіли 

третє місце з частками 17,2% та 16,2%. По суті, суміші та дитячі кисломолочні 

продукти виступають як спеціалізоване клінічне харчування, яке найбільш 

затребуване на ринку.  

Замінники грудного молока виступають найбільшим сегментом у 

грошовому вираженні. Але, тільки через високу ціну. Як видно, у натуральному 

вираженні - це не найбільший сегмент. Але, цей сегмент виступає лідером ще й 

за темпами зростання + 9,4% в 2016 році в натуральному вираженні. Сегмент 

дитячої води дуже активно росте - 11,3% в натуральному вираженні і на 18,2% в 

грошовому. І на ньому порівняно менша конкуренція, ніж в інших сегментах 

дитячого харчування. Соки і чай найменші темпи зростання (лише 1,7% в 

натуральному вираженні). 

Отже, на сьогодні ринок дитячого харчування, навіть в умовах кризи, 

динамічно зростає. Основними напрямками розвитку є імпортозаміщення. 

Відкриваються нові виробництва дитячого харчування, модернізуються і 

розширюються лінії на діючих підприємствах. Зростання ринку також викликано 

збільшенням попиту в зв'язку зі зростанням народжуваності та підвищенням 

чисельності дітей у віці до 4 років. Крім цього, останнім часом зростає зайнятість 

жінок і чоловіків, а, отже, добробут батьків поліпшується. І ця тенденція змінює 

ставлення покупців до дитячого харчування масового виробництва. Молодій 

сім'ї на сьогоднішній день простіше купити готову їжу для малюка і заощадити 

час на її самостійне приготування. Збільшення споживання продуктів, 
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призначених для годування дітей, є наслідком зміни способу життя жінок: все 

більше батьків перестають витрачати час на приготування їжі, купуючи готові 

суміші, консерви та каші швидкого приготування. За даними світового 

дослідження компанії Ipsos (Ipsos Marketing, Consumer Goods), батьки хочуть, 

щоб здорове харчування допомогло їх дітям «заробити» гарне здоров'я – мова 

йде, насамперед, про зниження ризику захворювань, здорове серце і розвиток 

мозкової діяльності дитини. Батьки також очікують від правильного харчування 

зниження ризику захворювання в більш пізньому віці, кращого розвитку мозку 

та зміцнення імунітету.  
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Ибраева Г.А. ЖОБАНЫ БАСҚАРУДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТТІ ЖОСПАРЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҮРДІСТЕРІ 

Ибраева Г.А. 

«Қаржы» кафедрасының оқытушысы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университеті 

ЖОБАНЫ БАСҚАРУДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТТІ ЖОСПАРЛАУДЫҢ 

НЕГІЗГІ ҮРДІСТЕРІ 

Менеджменттегі жобаны басқару үрдісі дегеніміз – ол жобаны жасап 

шығару, жүзеге асыру мен аяқталуы, басқарудың келесі деңгейлерінде басқару 

қызметтерін орындау жолымен жүзеге асыруға бағытталған әрекеттер 

жиынтығы, оның құрамына мыналар жатады: 

- стратегиялық (жобаның барлық өмірлік мерзімін қамтиды); 

- жылдық (жобаның жыл ішінде орындайтын  жұмыстарын қамтиды); 

- тоқсандық 

(жобаның  тоқсан  ішінде  орындайтын жұмыстарын  қамтиды); 

- оперативті немесе ағымдағы (жобаның ай, онкүндік, апта, тәулік, 

ауысым және т.б. бойынша орындалатын жұмыстарын қамтиды). 

Жобаның  жүйелік  үлгісіне  келесі  жобаны  басқару  қызметтерін 

кіріктіреді: жобаның  құралдық  аумағын  басқару, 

уақыт  параметрлері  бойынша  жобаны  басқару,  жобадағы құнды 

басқару,  жобадағы тәуекелдерді басқару, жобадағы қызметкерлерді басқару, 

жобадағы ақпараттарды басқару,  жобадағы келісім-шарттарды 

басқару,  жобадағы өзгерістерді басқару. 

Жобаларды басқару өзара  байланысқан  үрдістердің 

көбісін  қосатын  интеграциялық үдерісі болып табылады, оларға 

басқарудың  нақты қызметтерін жүзеге асыру мен қойылған мақсаттарға  жетуді 

қамтамасыз  ететін іс-әрекеттер  мен шаралар жатады. 

Барлық жоба үрдістерін екі топқа бөлеміз: жобаларды басқару үрдістері 

мен өнімге бейімделген үрдістер. Бірінші топқа кіретін үрдістер жобаның 

ұйымдастырылуы мен жұмыстардың жүргізілуі жатады, ал екіншісіне - өнімді 

өндіру үрдістеріне жатады. Сондықтан өнімді өндіру үшін қажетті жұмыстардың 
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кешенін айқындаушы жоба мақсаттарын және жоба өнімінің қасиеттері мен 

қызметтерін айқындайтын жоба мақсаттарын ажырата білген жөн.   

Үрдістің өзара байланыстылығы  олардың табыстылығы (оларға сәйкес 

үрдіс орындалатын құжаттар  немесе құжатталған көрсеткіштердің жиынтығы) 

мен  шығыстары (үрдіс нәтижесі  болып табылатын құжаттар 

немесе  құжатталған көрсеткіштердің жиынтығы) арқылы жүзеге асырылады. Ал 

табыстың шығысқа айналатын тетіктеріне сәйкес әдістемелер мен 

тәсілдер  біріктіреді. 

Менеджменттегі жобаларды басқару үрдістерін  1-кестеден көруге болады.  

Кесте 1. Жобаны басқарудағы менеджментті жоспарлаудың негізгі үрдістері  

№ Үдерістердің аталуы Үдерістердің қорытынды нәтижесі 

1 Мақсаттарды жоспарлау 

кезеңі 

Мәселелерді қою (жобаға негіздеме жасау, 

негізгі кезеңдері мен  жоба мақсаттарын анықтау) 

2 Мақсаттарды жүйелеу 

кезеңі 

Көбінесе  әрекетті  бақылауды  қамтамасыз 

ету үшін жоба мақсаттарын шағын  бөліктерге бөлу 

3 Жоба операцияларының 

(жұмысының) құрамы мен 

құрылымын  анықтау 

Жобаның түрлі кезеңдерін 

қамтамасыз  ететін  операциялардың  тізімін жасау 

4 Жобадағы операциялар- 

дың өзара  байланысын ан

ықтау 

Жоба операцияларының  технологиялық  өзара  бай

ланысының құжаттамалық  дәрежеде көрсету 

5 Жұмыс мерзімінің 

ұзақтылығы 

немесе  көлемдерін 

бағалау  

Жобаның әрбір  операциясын  анықтау үшін 

қажетті уақыт шамасы мен жұмыс көлемінің 

шамасы бағалау қажеттілігі 

6 Жоба қорларының 

деңгейін анықтау  

Жобаның барлық қорларының  жалпы саны 

мен  сипаттамасын алуға қол жеткізу 

7 Қорларды тағайындау 

жолдары 

Жобаның жеке 

операцияларын  орындауға  қажетті  қорлардың  кө

лемін алу 

8 Құндарды бағалау 

жолдары 

Жоба операцияларының  құрамдық 

құндары  мен оларды  әрбір операциямен, қорлар 

үшін бағалауға қол жеткізу 

9 Жұмыстарды орындауын

ың кестесін құрастыру 

Жоба жұмыстарының орындалуын, жоба 

операциясының ұзақтылығының  тізбектілігі, 

қойылған   

шектеулер  мен  өзара  байлыныстылықты  есепке  
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алғанда   қорлар  мен  шығындарға 

қажеттілікті  уақыт бойында бөлу 

1

0 

Бюджетті бағалау үдерісі Жоба құнын толығымен кезеңдер бойынша, 

сатылап және   мерзімдер   бойынша  бағалау 

1

1 

Жобаның орындалуына 

жоспар құру 

Жобаның барлық үрдістерінің интеграция 

нәтижелерін сипаттайтын  жобаның толық жоспар

ын қалыптастыру 

1

2 

Жоба сәтті нәтижесінің  

критерийлерін анықтау 

Жоба сәттілігі нәтижесінің критерийлер 

бойынша  тізімі жасау 

Ескерту: кесте [1., 183б] мәліметтері негізінде автормен сызылған 

 Кесте 2. Жобаны басқарудағы менеджментті жоспарлаудың көмекші 

үрдістері  

№ Үдерістердің аталуы Үдерістердің қорытынды нәтижесі 

1 Сапаны жоспарлау кезеңі Жобада қолданылатын сапа стандарттары мен 

оларды орындау  әдістерінің жиынтығы 

2 Ұйымдастыруды 

жоспарлау кезеңі 

Компанияда  рөлдерді,  өзара  қарым-

қатынастарды,  жауапкершіліктерді  және есеп 

берудегі тағайындауды құжаттамалық рәсімдеу  

3 Персоналдарды тағайында

у кезеңі 

Персоналдардың қорлардың жобасындағы 

нақты жұмыстарын орындауға  бағыттау 

4 Өзара әрекеттестікті 

жоспарлау кезеңі 

Ақпараттар ағындары мен жобаға 

қатысушыларының өзара әрекет ету әдістеріне 

талдау жасау 

5 Тәуекелді сәйкестендіру 

кезеңі 

Жобаға әсер ететін тәуекел түрлерін 

құжаттамалық  рәсімдеу 

6 Тәуекелді бағалау кезеңі Тәуекелдік  жағдайлардың  басталу  ықтималдығы,  

олардың жобаға  әсер ету  дәрежесін  бағалаудың 

нәтижелеріне қол жеткізу 

7 Жобалар нәтижесі 

бойынша жауап қайтару 

кезеңі 

Тәуекелдерді және оларға  жауап 

қайтарудағы  қажетті әрекеттерді көрсету 

8 Жеткізулерді  жоспарлау  

кезеңі 

Жобаны орындауға қажетті  қорлардың,  жұмыста

рдың және қызметтердің  құрамы мен көлемдерін 

алуға қол жеткізу 

9 Жеткізу шарттарын 

дайындау кезеңі 

Жеткізуге  талаптар мен  қолайлы жеткізушілерді 

анықтау 

Ескерту: кесте [1., 186б] мәліметтері негізінде автормен сызылған 
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1-кестеде  көрсетілген үрдістер бірінен  кейін бірі орындалады, 

әр түрлі  белсенділікпен  орындалады және жобаны орындаудың түрлі 

кезеңдерінде  бір-бірімен өзара байланысты болады. Бір үрдістің нәтижесі 

басқасы үшін бастапқы  ақпарат болып табылады. Жобаны жоспарлау үрдістері 

жоба идеясын  ұсынудағы мүмкіндігін және жобаның  келесі сатысына өту 

шешімін  қабылдауды қамтамасыз етеді. 

Жобаны басқарудағы менеджментті жоспарлау үрдістері өте көп  түрлі 

және олар негізгі және көмекші деп бөлінеді (1-2 кестелер). 

Жобаны басқарудағы менеджментті жоспарлаудың орындалуы мен жоба 

жоспарын жүзеге асырудағы бақылау үдерістері жоспарлау үдерістері 

сияқты  негізгі және көмекші  деп бөлінеді . 

Талдау үдерістері жоспарды талдау үдерістері мен 

жобаның  орындалуын  талдау үдерістеріне бөлінеді. 

Жоспарды талдаудың үдерістерін  жасалған жоспардың қойылатын 

талаптарға  және жоба қатысушыларының  үмітіне сәйкестігін  тексеруге 

негізделген. Бұл талдаудың нәтижесі - жоспарға нақты өзгертулерді 

енгізудің  мақсаттылығына және оның жаңа нұсқасын қалыптастыруға  жайлы 

шешім болуы мүмкін.  Егер бұл болмаса, онда жоспардың жасалған нұсқасы 

бойынша  жобаның негізгі жоспары ретінде алынуы және жоспардың орындау 

нәтижелерін мөлшерлеудің негізі болады. 
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Короткова К.Р., Ткач Т.П., Іщенко С.В. Особливості формування конкурентних переваг підприємств оптової торгівлі 

Короткова К.Р., Ткач Т.П., Іщенко С.В. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

Оптова торгівля займає особливе місце у сфері товарного обігу. Основні 

функції оптової торгівлі – синхронізація виробництва і споживання товарів, 

перетворення виробничого асортименту в торговельний, раціональна організація 

руху товарів каналами розподілу. 

Розвиток ринкових відносин стимулював виникнення нових форм 

взаємодії між виробництвом і торгівлею, що потребувало переформатування 

принципів організації оптової торгівлі. Підприємства оптової торгівлі в своїй 

діяльності зіткнулися з новими викликами та проблемами, серед яких наступні: 

організація та розширення ринку логістичних послуг, розвиток діяльності 

логістичних провайдерів; 

організація підприємствами-виробниками системи філій та регіональних 

представництв з метою посилення контролю над ринком; 

широке розповсюдження та активний розвиток інформаційних 

технологій, що спрощує організацію комунікативних зв’язків виробників з 

підприємствами роздрібної торгівлі; 

розвиток торговельних мереж з власною системою логістики та прямою 

взаємодією з виробниками. 

Традиційні закупівельні, складські та збутові функції оптової торгівлі в 

сучасних умовах доповнюються новими, такими, як організація і технологічне 

забезпечення процесів просування товарів від виробника до кінцевого 

споживача, що належать до сфери логістичної діяльності. 

Рівень конкурентоспроможності підприємства зумовлюється наявністю в 

нього конкурентних переваг. Формування конкурентних переваг може 

зумовлюватися різними факторами, які у загальному вигляді доцільно поділяти 

на зовнішні і внутрішні [1]. Зовнішні конкурентні переваги формуються за 

рахунок створення відмінних якостей товару, що утворюють певну цінність для 
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покупця. Внутрішні конкурентні переваги формуються за рахунок зниження 

витрат на здійснення діяльності, що дозволяє забезпечувати більшу цінову 

гнучкість, вищу рентабельність порівняно з конкурентами. 

Основні чинники формування конкурентних переваг підприємства оптової 

торгівл і наведено на рис. 1.

 

 

Рис. 1 Чинники формування конкурентних переваг підприємств оптової 

торгівлі 

 

В умовах швидкого розвитку інформаційних технологій і комунікаційних 

мереж, підвищення вимог до якості надання послуг та сервісного 

обслуговування як з боку товаровиробників так і з боку підприємств роздрібної 

торгівлі однією з беззаперечних умов формування та підтримки достатнього 
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рівня конкурентоспроможності підприємства оптової торгівлі є інноваційна 

активність. 

Інноваційна діяльність підприємств оптової торгівлі може мати наступні 

напрямки: 

впровадження продуктових інновацій (введення до асортименту 

принципово нових товарів або товарів з поліпшеними характеристиками); 

впровадження процесових інновацій (зміни в технології торговельних, 

складських, транспортних операцій, впровадження інноваційного програмного 

забезпечення логістичних процесів, впровадження прогресивних інформаційних 

систем, засобів електронної комерції тощо); 

впровадження маркетингових інновацій (впровадження нових технологій 

просування та продажу товарів, нових методик ціноутворення, інструментів та 

методів проведення маркетингових досліджень); 

впровадження організаційних інновацій (впровадження нових форм 

організації роботи з клієнтами, організації праці персоналу, систем мотивації, 

інформаційного забезпечення управлінських процесів тощо) [2]. 

В мінливих ринкових умовах, для забезпечення стійких конкурентних 

позицій підприємствам оптової торгівлі необхідно удосконалювати підходи до 

роботи з клієнтурою шляхом розширення спектра послуг, запроваджувати 

сучасні, науково обґрунтовані методи менеджменту, стратегічного планування і 

управління, розвивати інформаційні системи підприємств, що сприятиме 

розробці та прийняттю ефективних управлінських рішень щодо поточного 

функціонування підприємства. 
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Ewidencja i audyt 
Булкот Г.В., Макашева Н.А. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ 

К.е.н. Булкот Г.В., студентка Макашева Н.А. 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», Україна 

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, 
УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ 

 Аудит витрат на виробництві є найважливішою і, водночас, 

найскладнішою частиною аудиторської перевірки [1]. Здійснення якісного та 

ефективного аудиту витрат виробництва забезпечує прибутковість 

підприємства, інформаційну прозорість різних напрямів господарської 

діяльності та виживання в конкурентному середовищі.   

Метою діяльності будь-якого підприємства є виробництво продукції або 

надання будь-яких послуг. Враховуючи важливість цього процесу, приділяти 

увагу аудиту виробництва продукції особливо важливо, оскільки без нього 

неможливо зрозуміти достовірність бухгалтерської або фінансової інформації в 

усіх її аспектах. Тобто для перевірки точності ведення бухгалтерського обліку 

аудитор повинен з'ясувати, наскільки діюча на підприємстві методика його 

ведення відповідає нормативним документам. 

При проведенні аудиту витрат виробництва вивчаються процеси і явища, 

відображені документально і пов’язані з виробничою діяльністю підприємства 

[3]. На початковому етапі проведення аудиту слід визначити, що являє собою 

процес виробництва на даному підприємстві. Це неможливо без вивчення 

технологічної документації, положень про структурні підрозділи, посадових 

інструкцій співробітників (які беруть участь у виробничому процесі), схеми 

документообігу, прийнятої облікової політики підприємства, норм витрати 

матеріальних і фінансових ресурсів. 

Здійснення  якісного  та  ефективного  аудиту  витрат  виробництва 

забезпечує  прибутковість  підприємства,  інформаційну  прозорість  різних 

напрямів господарської діяльності та виживання в конкурентному середовищі. 



Kluczowe aspekty naukowej działalności - 2018 ★ Volume 3 

 

 

52 

Планування аудиту залежить від завдань, які потрібно вирішити у процесі 

проведення перевірки операцій з обліку витрат. Тому, виділено основні завдання  

аудиту витрат: перевірка відповідності віднесення витрат до складу витрат з 

виробництва продукції; аналіз синтетичного і аналітичного обліку прямих 

матеріальних витрат, які включаються у собівартість продукції; перевірка 

повноти і правильності відображення господарських операцій в бухгалтерському 

обліку і звітності; оцінка правильності калькулювання собівартості продукції; 

аналіз  правильності  проведення  інвентаризації  незавершеного  виробництва і 

відображення в обліку її результатів.   

Аудитор під час перевірки перевіряє наступні питання: обґрунтованість 

списання понесених витрат на виробництво продукції; додержання 

підприємством норм, визначених П(С)БО 16 «Витрати»; обґрунтованість 

відображення витрат згідно класифікації видів діяльності; правильність 

оформлення операцій з обліку витрат виробництва і калькуляції собівартості та 

виходу продукції в  первинних документах, регістрах аналітичного і 

синтетичного обліку; законність і достовірність формування 

загальновиробничих витрат, їх розподілу та відображення в обліку; 

достовірність незавершеного виробництва тощо.  

При  зборі  аудиторських  доказів,  які  можуть  підтвердити  достовірність 

бухгалтерського  обліку  витрат  виробництва, аудитор може використовувати 

різні аудиторські процедури: інспектування; спостереження; перерахунок; 

аналітичні процедури. Свою незалежну думку аудитор висловлює в 

аудиторському звіті. 

Аудиторський ризик при аудиті витрат виробництва можна визначити як 

ймовірність  невиявлення  суттєвих  викривлень  інформації  про  витрати  на 

виробництво  продукції  у  бухгалтерській  звітності,  відносно  якої  висловлена 

невідповідна  думка  про  достовірність,  або  ймовірність  визнання,  що  вона 

містить суттєві викривлення цій інформації, коли насправді таких викривлень у 

фінансовій  звітності  немає.  Аудитор  повинен  на  підставі  оцінки  стану систем 

внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку оцінити аудиторський ризик  і  

розробити  аудиторські  процедури,  що  дозволять  понизити  його  до прийнятно 

низького рівня.  
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Величина аудиторського ризику впливає на обсяг аудиту, оскільки він 

піддається різному психологічному впливу. Крім того, ризик по-різному 

сприймається різними учасниками та користувачами аудиторського звіту. 

Отже,  зниження  витрат  виробництва  у  сучасних  умовах повинно 

розглядатися як стратегічний напрям розвитку підприємства, який має 

забезпечити  конкурентоспроможність  продукції,  підвищити  прибутковість 

діяльності.  Аудит  витрат  виробництва  є  невід’ємною  частиною  загального 

аудиту підприємства, інструментом оперативного контролю прийнятих рішень, 

дієвим засобом запобігання неефективній господарській діяльності і виявленню 

внутрішньогосподарських резервів.   
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ  

     На сьогоднішній день в сучасних умовах господарювання 

підвищилось значення і використання факторів виробництва, які ми називаємо 

основні засоби. Отже проблема підвищення ефективності використання, 

зберігання основних засобів та переоснащення основних засобів для наступного 

ефективного використання має нагальне значення. Проблема ефективності є 

першочерговою у дослідженні діяльності підприємств і потребує вирішення. Від 

вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан самого підприємства і 

наявність у підприємства конкурентних переваг на ринку. 

Основні засоби характеризуються різноманітністю прояву, що визначає 

та обумовлює важливість їх ролі у процесі забезпеченні господарської діяльності 

підприємства. Відтак, формування ефективної політики управління основними 

виробничими засобами є передумовою забезпечення конкурентоспроможності, 

стійкості господарювання та стійкого розвитку підприємства. В цілому, 

управління основними засобами на підприємстві можна звести до двох ключових 

завдань: управління формуванням та управління ефективністю використання 

основних засобів. 

 Ефективність використання основних засобів відображає отримані 

підприємством результати у вигляді ефекту, що співвідноситься з витраченими 

на досягнення такого ефекту ресурсами, тобто виступає відносним показником 

доходності або прибутковості. Забезпечення ефективності використання полягає 

у максимізації одержаних результатів порівняно з мінімальними витратами 

ресурсів, необхідних для досягнення таких результатів. Управління 

ефективністю використання основних засобів передбачає формування 

належного інформаційно – аналітичного забезпечення, що висуває відповідні 

вимоги та ставить особливий наголос на необхідності організації раціонального, 
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релевантного та достовірного аналізу основних виробничих засобів. 

Пріоритетними завданнями аналізу ефективності використання основних засобів 

підприємства виступають наступні: дослідження складу, структури та динаміки 

основних засобів, сформованих на підприємстві; оцінювання рівня ефективності 

використання засобів праці за допомогою системи показників; визначення 

показників використання виробничої потужності; встановлення ступеню та 

характеру впливу особливостей використання основних засобів на обсяг 

господарської діяльності, виробничі витрати та інші фінансово – економічні 

показники діяльності підприємства. 

Досягнення поставлених завдань вимагає раціональної організації 

процесу оцінювання, що, відповідно, визначає логічну послідовність етапів 

аналізу ефективності використання основних засобів підприємства. Основні 

етапи оцінювання ефективності використання основних засобів можна звести до 

наступних: визначення загального обсягу (вартості) основних засобів, 

сформованих на підприємстві; дослідження тенденцій зміни вартості основних 

засобів за досліджуваний період діяльності підприємства (горизонтальний аналіз 

або встановлення динаміки); аналіз структури основних засобів в розрізі їх видів 

(вертикальний аналіз); виявлення ключових чинників впливу на формування 

основних засобів, вимірювання ступеню та характеру їх впливу; оцінювання 

рівня ефективності використання основних засобів; узагальнення отриманої в 

результаті аналітичних процедур інформації, визначення «вузьких місць», 

розробка заходів щодо їх ліквідації з метою підвищення ефективності 

використання основних засобів підприємства зокрема та діяльності суб’єкта 

господарювання в цілому. 

Аналіз ефективності використання основних засобів є різноманітним і 

включає безліч підходів. Структуру показників можна класифікувати на три 

основні групи, а саме: показники технічного стану основних засобів, 

узагальнюючі показники використання основних засобів та змінні або часткові 

показники основних засобів.  

Показники оцінки технічного стану основних засобів дають змогу 

перевірити обладнання на ознаки старіння, дають можливість виявити 

інтенсивність оновлення основних засобів. Сюди входять такі показники, як 

вибуття, зносу та інтенсивності відновлення основних засобів.  
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Коефіцієнт відновлення основних засобів характеризує частку введених 

протягом звітного періоду основних засобів у їх загальній кількості на кінець 

періоду. Коефіцієнт вибуття основних засобів характеризує частку виведених 

протягом звітного періоду основних засобів у їх вартості на початок періоду. А 

показник зносу основних засобів характеризує рівень зношеності основних 

засобів, а його аналіз у динаміці дає змогу спостерігати ефективність їх 

відтворення. Коли показник зносу зменшується, це свідчить про оновлення 

основних засобів. 

  Узагальнюючі показники використання основних засобів дають 

змогу зробити комплексну оцінку всієї сукупності основних засобів, яка дає 

інформацію про кінцеві результати їх використання. До узагальнюючих 

показників входять такі показники, як фондовіддача і взаємно обернений до неї 

показник фондомісткість, фондоозброєність та рентабельність основних засобів. 

 Після проведення підприємством загального аналізу показників 

ефективності використання основних засобів необхідно звернути увагу на їх 

використання за окремими структурними підрозділами підприємства, за 

конкретними об’єктами основних засобів та певними видами устаткування. 

Основні засоби є основоположною частиною матеріально – технічної 

бази підприємств будь – якої галузі. Підвищуючи ефективність використання 

основних засобів підприємство збільшує свій економічний потенціал, підвищує 

технічний рівень виробництва, тим самим збільшуючи виробничі можливості 

галузі в якій працює. Вирішення проблеми підвищення ефективності 

використання основних засобів підприємством є ключовим завданням 

виробничої діяльності всіх підприємств, від вирішення якого залежить 

конкурентоспроможність підприємства та його фінансове становище. 

Підвищення ефективності основних засобів дасть змогу в майбутньому 

забезпечувати ефективне функціонування підприємства в цілому.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В РК 

Повышение роли и разнообразие видов государственного аудита в 

современной модели государственного менеджмента по результатам требует 

исследования экспертных оценок и формулировка авторских выводов о 

концептуальном подходе к такой профессиональной деятельности и ее 

эффективном применении в государственном стратегическом управлении. 

Отнесение к системному государственному аудиту триаду — финансовый, 

стратегический аудит и аудит эффективности, позволяет оценить место и 

содержание каждого из них в общегосударственной концепции аудита всех 

исполнителей государственных услуг.  

Ключевые слова: системный государственный аудит, финансовый 

аудит, стратегический аудит, аудит эффективности, Счетная палата РК.    

Государственный аудит — деятельность, которая направлена на 

повышение эффективности управления ресурсами, такими как государственные 

финансы, природные богатства, интеллектуальный капитал, объекты 

собственности. Это обеспечение от имени государства независимого 

объективного общественного контроля за деятельностью органов власти, ее 

эффективностью и достижимостью установленных целевых показателей 

развития. В различных регионах Республики Казахстан государственный аудит 

имеет свои характерные черты осуществления, они зависят от концепции 

целеполагания и механизмов принятия управленческих решений, реализации 

задач для максимально высокого достижения целей территориального развития. 

При этом стоит не забывать о различии в структурах экономики разных регионов 

страны и развитостью социальной, политической и духовной сфер.  

Появление аудиторского государственного аудита достаточно новое 

явление в странах с развитой рыночной экономикой. Понятие «государственного 

аудита» находится в сфере дискуссий относительно его участия в 
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государственном аудите и финансовом контроле [4]. Мнения ученых в данном 

вопросе являются разными. Существуют разные трактовки государственного 

аудита:  

разновидность государственного аудита; 

метод государственного аудита; 

форма государственного государственного аудита;  

самостоятельный и независимый от государственного аудита институт в 

концепции государственного менеджмента [5, c.58].  

Основная точка зрения: государственный аудит — это вид 

профессиональной деятельности, направленный на повышение эффективности 

управления национальными ресурсами, важнейшими из которых 

являются государственные финансы, собственность, природные богатства, 

интеллектуальный капитал. Её подтверждают ряды ученых. Так, казахстанский 

ученый У.Баймуратов определяет государственный аудит «как форму 

государственного контроля, который предусматривает анализ финансово 

хозяйственной деятельности подконтрольного субъекта относительно 

определения правильности ведения им учета и финансовой отчетности, 

законности осуществления операций и соответствия их установленным нормам, 

а также исследования экономичности, эффективности и результативности 

административной деятельности соответствующих органов, организаций, 

относительно публичных финансов, с целью внесения предложений и 

представления рекомендаций относительно устранения обнаруженных 

недостатков» [6, c.55]. Зуева И.А. рассматривает государственный аудит как 

«форму государственного финансового контроля, имеющего целью 

комплексную оценку результатов деятельности организации, формирование 

мнения государственного аудитора или уполномоченного государством 

независимого аудитора и представление результатов аудита установленным 

пользователям [2, c.6]. Коростелев Д. А. предоставляет такое определение 

государственного аудита: «Независимый контроль, который осуществляется с 

целью объективной оценки и выражения сведущего мнения о достоверности 

отчетности, о законности и эффективности операций и о правильности их 

отражения в учете» [3].  
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По нашему мнению, наиболее емкое определение понятию 

«государственный аудит» дает Степашин С.В. Он рассматривает 

государственный аудит как «внешний и независимый публичный аудит 

деятельности органов государственной власти по управлению общественными 

ресурсами (финансовыми, материальными, интеллектуальными)» [7]. В 

настоящее время в Республике Казахстан действует системный аудит, состоящий 

из:  

1) аудит финансовой отчетности – оценка достоверности, обоснованности 

финансовой отчетности, бухгалтерского учета и финансового состояния объекта 

государственного аудита; 

2) аудит эффективности – оценка и анализ деятельности объекта 

государственного аудита на предмет эффективности, экономичности, 

продуктивности и результативности; 

3) аудит соответствия – оценка, проверка соблюдения объектом 

государственного аудита норм законодательства Республики Казахстан, а также 

актов субъектов квазигосударственного сектора, принятых для их реализации.  

В зависимости от типа государственного аудита учитываются следующие 

показатели: 

       1) эффективность – соотношение полученных результатов к 

запланированным с учетом использованных для их достижения ресурсов; 

         2) экономичность – минимизация стоимости ресурсов, выделенных 

для достижения оцениваемых результатов деятельности с сохранением 

соответствующего качества этих результатов; 

         3) продуктивность – получение максимально полезного результата 

для экономики или отдельной сферы управления с использованием выделенных 

ресурсов с учетом количества, качества и сроков; 

       4) результативность – степень реализации намеченных по каждой 

деятельности задач и соотношение плановых (прямых, конечных) и фактических 

результатов соответствующей деятельности; 

5) существенность – отклонение при совершении объектом 

государственного аудита финансовых и хозяйственных операций от требований 

норм законодательства Республики Казахстан, актов субъектов 

квазигосударственного сектора, принятых для их реализации, а также иные 
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ошибки, оказывающие влияние на принимаемые решения, максимально 

допустимый размер которых определяется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле в 

зависимости от специфики деятельности объекта государственного аудита и 

категории показателей; 

        6) перспективность – соответствие произведенных расходов целям и 

задачам, поставленным на обозначенный ожидаемый период. 

Важным принципом управления по результатам является открытость 

данных о финансовых поступлениях и расходах бюджета, так как это 

содействует формированию системы подотчетности власти перед обществом и 

стимулирует повышение эффективности ее работы в условиях ограниченных 

финансовых ресурсов.  

Определяя место Счетного комитета РК в концепции государственного 

аудита, данный орган можно отнести в постоянно действующего высшему 

органу внешнего государственного аудита (контроля), статус независимости 

деятельности. При этом термин «внешний государственный аудит (контроль)» 

соотносятся с «общественным контролем за расходованием национальных 

ресурсов», который намного шире и глобальнее в применении инструментов 

аудиторской деятельности к долгосрочным стратегическим программам и 

результатам социально-экономического развития государства. 

Много значит и определение миссии Счетный комитет по контролю за 

исполнением республиканского бюджета (далее – Счетный комитет) является 

высшим органом государственного аудита и финансового контроля, 

осуществляющим в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 ноября 

2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" внешний 

государственный аудит и финансовый контроль, непосредственно подчиненным 

и подотчетным Президенту Республики Казахстан. 

 Функции Счетного комитета: 

аудит эффективности: планирования и исполнения республиканского 

бюджета в соответствии с принципами бюджетной системы Республики 

Казахстан с подготовкой отчета об исполнении республиканского бюджета за 

отчетный финансовый год, который по своему содержанию является 

заключением к соответствующему отчету Правительства Республики Казахстан; 
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деятельности объектов государственного аудита и финансового контроля (далее 

– объекты государственного аудита); реализации документов Системы 

государственного планирования Республики Казахстан в части исполнения 

республиканского бюджета и использования активов государства, а по 

поручениям Президента Республики Казахстан также по иным направлениям;  

реализации стратегий развития и планов развития национальных 

управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, 

акционером которых является государство;  

влияния деятельности субъектов квазигосударственного сектора на 

развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики, социальной и 

других сфер государственного управления; формирования и управления 

государственным и гарантированным государством долгом, а также долгом по 

поручительствам государства; 

Именно Счетный комитет РК является наиболее подходящим органом 

для решения задач государственного аудита. Не ставя под сомнение 

стратегические цели, в рамках государственного аудита можно обеспечивать 

надежную обратную связь в контуре управления, которая будет помогать 

политической власти на каждом этапе принимать адекватные управленческие 

решения.    
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Неотъемлемым атрибутом государственной власти является концепция 

государственного аудита, повышение эффективности которой способствует 

укреплению финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. Формирование 

действенной доктрины государственного аудита путем решения существующих 

проблем и определения перспективных направлений развития – актуальная 

задача нашего государства. Актуальность данной задачи продиктована рядом 

факторов. С каждым годом увеличиваются объемы республиканского и местных 

бюджетов; растет число бюджетных, в том числе и инвестиционных программ; 

значительные объемы бюджетных средств выделяются на развитие реального 

сектора экономики и решение социальных задач государства. 

Одна из актуальных тем, это эффект отмеченных положительных 

тенденций в бюджетной сфере республики снижается в результате допускаемых 

нарушений требований налогового и бюджетного законодательства РК, а 

именно: сокрытия доходов, несвоевременных перечислений налогов, сборов и 

других обязательных платежей в бюджет, использования средств бюджета не по 

целевому назначению, неэффективно и нерационально. Так, по результатам 

контрольных мероприятий Счетного комитета только за первое полугодие 

текущего года установлены факты нарушения требований законодательства на 

общую сумму более 1,5 млрд. тенге. Здесь же мы хотим особо подчеркнуть, что 

в качестве основной задачи, можно сказать, миссии концепции государственного 

аудита следует рассматривать не только выявление, но и оперативное 

возмещение потерь государственного бюджета, предупреждение, пресечение 

нарушений требований действующего законодательства, а также 

совершенствование всей концепции управления государственными ресурсами 

путем разработки соответствующих рекомендаций и предложений. Именно эти 
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задачи определяют роль государственного аудита в современных условиях и 

предопределяют устойчивое экономическое развитие страны.  

Однако решение этой задачи не так просто, как кажется. Недостаточно 

просто разделить, как говорится, наши «поляны» и функции. Недостаточно 

написать какую-то концепцию о концепции государственного аудита или новый 

закон. Такие попытки делались, но все они зачахли на корню, потому что на 

практике возникает масса противоречий, конфликтов интересов. И не потому, 

что кто-то пытается «перетянуть одеяло на себя», перетащить побольше 

полномочий. Проблема совершенно в другом: не сложились общие позиции по 

поводу того, какое место занимает каждый из институтов контроля в системе 

государственного менеджмента, а также какую роль они играют в отношениях 

государства и общества. То есть мы еще не разобрались с коллегами «по 

понятиям», причем на самом глубоком, философском уровне.  

В Казахстане проделана определенная работа по построению доктрины 

государственного аудита, адекватной развивающимся рыночным отношениям и 

общепринятым в мировой практике требованиям. Определены конституционные 

нормы государственного финансового контроля, создан Счетный комитет как 

конституционный орган, осуществляющий независимый от исполнительной 

власти контроль за исполнением республиканского бюджета, разработана 

Концепция реформирования органов государственного финансового контроля, 

принят Закон Республики Казахстан «О контроле за исполнением 

республиканского и местных бюджетов» и т.д. 

Несмотря на отмеченные выше положительные результаты, в 

казахстанской системе государственного аудита и финансового контроля 

сегодня существуют серьезные проблемы. Поскольку проблемных вопросов 

очень много, позвольте остановиться на основных проблемах казахстанской 

концепции государственного аудита. 

1.  Основная проблема концептуального характера в сфере 

государственного финансового контроля республики Казахстан – это отсутствие 

целостности и системности контрольной деятельности государства. Приводим 

отдельные примеры. В настоящее время полномочия Счетного комитета 

ограничиваются контролем за исполнением республиканского бюджета. Вместе 

с тем во многих странах независимо от государственного устройства органы 

высшего финансового контроля наделены полномочиями осуществления 
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внешнего контроля и на местном уровне. Ревизионные комиссии маслихатов не 

в состоянии осуществлять полноценный внешний контроль исполнения местных 

бюджетов, так как не созданы условия для полной реализации их полномочий 

(отсутствует аппарат ревизионных комиссий маслихатов, непосредственно 

проводящий контрольные мероприятия, не определен статус документов, 

принимаемых ревизионными комиссиями маслихатов по результатам 

проведения контрольных мероприятий, и т.д.). Кроме того, полномочия и 

функции ревизионных комиссий дублируются с полномочиями и функциями 

уполномоченного Правительством органа (Комитет финансового контроля). 

Существенные проблемы имеются в осуществлении внешнего контроля 

исполнения доходной части государственного бюджета, что обусловлено 

противоречиями в законодательстве РК. Мы убеждены в том, что 

представляющие интересы народа институты внешнего контроля должны 

контролировать деятельность исполнительной власти в налоговой, бюджетной и 

финансовой сферах в целом. Только в данном случае мы можем констатировать, 

что в республике осуществляется целостный и полноценный внешний 

государственный аудит. 

Много спорных вопросов возникает относительно оптимальности 

существующей системы управленческого контроля, которая характеризуется 

разрозненностью, параллелизмом и дублированием функций контролирующих 

органов. 

В результате отсутствия целостного подхода к системе государственного 

аудита и финансового контроля отдельные элементы экономической концепции 

подвергаются контролю неоднократно, другие – остаются вне контроля. В 

частности, сегодня не достаточно осуществляется контроль большинства 

финансовых институтов, а именно акционерных обществ (stakeholder), крупных 

компаний и др.  

2.  Следующий блок проблем связан с несовершенством законодательной 

базы в РК. В настоящее время многие аспекты осуществления аудита и контроля 

за использованием бюджетных средств не находят должного отражения в 

нормативных правовых документах. В республике аудит и контроль за 

исполнением республиканского и местных бюджетов разделен на внешний и 

внутренний аудит. Однако все еще нет четкого законодательного разграничения 

функций и полномочий государственных органов, осуществляющих внешний и 
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внутренний контроль, что приводит к усилению элементов дублирования 

данных органов и снижает эффективность всей концепции государственного 

аудита. Кроме того, не все практические аспекты осуществления контроля за 

использованием бюджетных средств отрегулированы законодательством. К 

примеру, в законодательстве республики не закреплены конкретные виды 

нарушений бюджетного законодательства, отсутствует действенный механизм 

реализации решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 

законодательно не установлены сроки реализации данных решений, отсутствуют 

эффективные правовые механизмы по установлению ответственности за данные 

нарушения. К примеру, сегодня за нецелевое использование бюджетных средств 

наказываются учреждения и организации, а не конкретные лица, допустившие 

данное нарушение. Поэтому нами инициировано внесение изменений и 

дополнений в административный и уголовный кодексы по установлению 

ответственности за нарушения бюджетного законодательства РК. 

3.  Существуют также проблемы методологического обеспечения 

контрольной деятельности. Контрольная деятельность – очень сложная и 

многогранная функция государства, которая не может осуществляться 

качественно без соответствующего методологического обеспечения. В 

частности, методологически не проработаны такие вопросы, как четкое 

определение понятий «контроль», «ревизия», «проверка», «объект контроля» и 

др. Сильно разняться подходы различных органов к осуществлению контроля за 

использованием бюджетных средств.  

Наиболее остро стоит проблема методологического обеспечения 

контроля эффективности – нового направления деятельности контролирующих 

органов. Вместе с тем, сегодня значение контроля эффективности, 

определяющего экономический и социальный эффект от расходования средств 

государства, все больше возрастает. 

Здесь же я хотел бы отметить проблему, связанную с недооценкой многими 

контролирующими органами аналитической функции.  

В настоящее время большинством контролирующих органов глубоко не 

анализируются результаты контрольных мероприятий, не изучаются причинно-

следственные вопросы выявляемых нарушений. Я хочу особо подчеркнуть, что 

наряду с выявлением нарушений мы должны стремиться (количественный 



Kluczowe aspekty naukowej działalności - 2018 ★ Volume 3 

 

 

68 

результат) к предотвращению нарушений в налогово-бюджетной сфере 

(качественный результат).  

4.  Особого внимания требует проблема отсутствия координации в работе 

различных органов контроля, которая приводит к дублированию и параллелизму 

контрольных мероприятий. Не проработан вопрос обмена информацией о планах 

контрольных мероприятий и отчетности о проведенных контрольных 

мероприятиях, устранении выявленных нарушений. На наш взгляд, низкая 

результативность взаимодействия органов государственного аудита обусловлена 

именно отсутствием координации государственной контрольной деятельности. 

Отлаженная координация, в свою очередь, позволяет разрабатывать 

концептуальные и стратегические документы, реализация которых повышает 

эффективность всей концепции государственного аудита в республике 

Казахстан, исключать элементы дублирования контрольных мероприятий, 

проводимых различными органами контроля, а также проводить комплексные 

контрольные мероприятия и значительно сократить число узковедомственных 

контролей на одних и тех же объектах контроля. 

5.  Важнейшей проблемой для финансового контроля в настоящее время 

остается несовершенство бухгалтерского учета и финансовой отчетности, что 

негативно сказывается на налоговом администрировании и не обеспечивает 

полную мобилизацию налогов, сборов и других платежей в бюджет. Думаю, что 

выражу общее мнение государственных органов финансового контроля о том, 

что приходится зачастую сталкиваться с искажениями данных и 

недостоверностью отчетность. Таким образом, сегодня актуальна задача 

создания целостной системы нормативного, методологического и 

информационного обеспечения бухгалтерского учета в республике Казахстан. 

6.  Проблема кадрового обеспечения государственного аудита и 

финансового контроля поднимается не в первый раз, так как она наиболее остро 

стоит в Счетном комитете, аппарат которого насчитывает 40 человек. В других 

государственных органах финансового контроля также существует проблема 

нехватки квалифицированных кадров. Положение с кадровым обеспечением 

усугубляется отсутствием системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников контролирующих органов. 

7.  Представленные Вашему мнению проблемы мы хотели бы завершить 

проблемой низкой активности государственных органов государственного 
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аудита в налаживании и расширении международного сотрудничества. В 

настоящее время органы государственного аудита большинства стран мира 

активно и плодотворно сотрудничают. При этом международное сотрудничество 

в сфере государственного аудита сегодня не ограничивается обменом 

информацией, проведением семинаров и конференций. В настоящее время 

растет число совместных и параллельных проверок, которые решают проблемы 

межгосударственного масштаба. 

Сейчас мы хотели бы отметить, что конкретно Счетный комитет в рамках 

своих полномочий делает для решения отмеченных проблем. 

В текущем году нами принимается активное участие в рабочей группе по 

рассмотрению проекта Бюджетного Кодекса Республики Казахстан в части 

осуществления государственного аудита и финансового контроля. В частности, 

прорабатываются вопросы четкого определения основных понятий (внешний 

контроль, внутренний контроль, объект контроля и т.д.), инициировано 

добавление раздела об установлении ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства и соответствующее внесение изменений и дополнений в части 

установления и усиления ответственности, исходя из принципа адресности и 

неотвратимости наказания и др. 

Разработаны и утверждены стандарты контроля, правила планирования, 

проведения контрольных мероприятий и оформления заключения и 

постановления Счетного комитета. Предстоит работа по разработке 

методических рекомендаций по проведению контроля на соответствие, контроля 

финансовой отчетности, контроля эффективности и контроля качества. В целях 

дальнейшего совершенствования нормативной и методологической базы, а 

также обеспечения соответствия требованиям международных стандартов 

осуществляемых контрольных мероприятий создан Методологический совет 

Счетного комитета, разрабатывается проект стратегии развития 

государственного аудита и финансового контроля РК.  

Одним из необходимых условий для эфективного взаимодействия 

органов контроля является документальное закрепление вопросов 

взаимодействия. Нами подписан совместный приказ «О создании рабочей 

группы по обеспечению эффективного взаимодействия Генеральной 

прокуратуры, Счетного комитета, Министерства финансов, Министерства 

сельского хозяйства, Министерства транспорта и коммуникаций и Агентства 
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финансовой полиции по оперативному сопровождению расходованию 

расходования финансовых средств, выделяемых из республиканского бюджета, 

в том числе на реализацию инвестиционных проектов, строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения и поддержку 

сельского хозяйства». Кроме того, было разработано и утвержден план 

совместных мероприятий по реализации указанного приказа. 

Большое внимание уделяется нами вопросам повышения квалификации 

сотрудников Счетного комитета. В настоящее время налажено сотрудничество с 

организациями, проводящими обучающие семинары для работников 

контролирующих органов (Канада, США, Япония, Индии, Турция). Кроме того, 

прорабатывается вопрос с международными организациями, в частности с 

ЮСАИД и Всемирным Банком, относительно создания Регионального центра 

обучения органов государственного аудита и финансового контроля среди стран 

СНГ.  

В заключение, определение направления развития системы 

государственного финансового контроля, которые, на наш взгляд, являются 

перспективными: 

построение стройной системы государственного аудита путем четкого 

законодательного разграничения полномочий и функций, осуществляющих 

внешний и внутренний контроль; 

определение стратегических направлений реформирования концепции 

государственного аудита; 

институциональное укрепление органов, осуществляющих внешний 

контроль; 

создание единой нормативной правовой, методической и 

информационной базы контроля за исполнением республиканского и местных 

бюджетов; 

законодательное закрепление порядка взаимодействия всех 

государственных контролирующих органов в области государственных 

финансов в целях устранения имеющихся элементов дублирования в их 

деятельности; 

создание системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников государственных органов государственного аудита; 
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активизация и расширение международной деятельности органов 

государственного аудита и финансового контроля. 

Для того чтобы идеи контроля от имени общества и государственный 

аудит, как конституционный институт, укоренились в казахстанской 

действительности, нужны серьезные изменения в доктрине общественных 

ценностей, в представлениях людей о должном устройстве концепции 

отношений власти, общества и индивида. А самое главное – необходимы 

высококлассные профессионалы, способные творчески развивать теорию, 

практику и саму идеологию государственного аудита в РК.  

К сожалению, система высшего экономического образования пока не 

готовит нужных специалистов. Причины тут как объективные, так и 

субъективные, поскольку речь идет не только о разработке новых 

образовательных программ и методик, но прежде всего о совершении 

определенного переворота в мировоззрении. 

Завершение, мы хотим отметить, что реформирование концепции 

государственного аудита в РК требует разностороннего и глубокого подхода к 

изучению проблем данной парадигмы. При этом важное значение имеет мнение 

представительной власти, международных экспертов, представителей 

иностранных и казахстанских государственных органов государственного 

аудита, международных организаций и ученых специалистов. 
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Серікқызы Анар Методы амортизации и их влияние на финансовые результаты организаций  

 

Серікқызы Анар 

Алматинская Академия Экономики и Статистики 

магистр специальности 6М050800 «Учет и аудит»  

МЕТОДЫ АМОРТИЗАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Амортизация основных средств (далее ОС) представляет собой процесс 

переноса стоимости основных средств по мере их физического и морального износа 

на стоимость производимой продукции, работ и услуг. 

К ОС относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 

оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника и многое другое. 

Таким образом, ОС – это активы, предназначенные для использования в 

процессе производства или  поставки товаров  и

 предоставления  услуг и предполагаются к использованию в течение 

более чем одного отчетного периода. Однако стоит оотметить,   что

 амортизация носит преимущественно  формальный характер, поскольку

 характеризует   не столько реальный физический износ

 основного 

средства, сколько  установленные законодательством лимиты  

амортизационных отчислений,  которые могут оказывать 

 существенное влияние на финансовые показатели и размеры уплачиваемых 

налогов [1]. 

Влияние величины амортизационных отчислений влияет на величину 

остаточной стоимости имущества и себестоимости производимой продукции, куда 

и переносятся амортизационные отчисления. Таким образом, величина 

амортизационных отчислений оказывает влияние на следующие налоги: 

налог на имущество организаций: поскольку налоговой базой по данному 

налогу признается среднегодовая стоимость имущества, которое учитывается по 

его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 



Kluczowe aspekty naukowej działalności - 2018 ★ Volume 3 

 

 

74 

порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике 

организации. 

налог на прибыль: как уже отмечалось выше, амортизационные отчисления 

переносятся на себестоимость продукции, а та, в свою очередь, влияет на величину 

прибыли до налогообложения. 

В связи с этим вполне логичным будет предположить, что управление 

размером амортизационных отчислений может рассматриваться как инструмент 

снижения налоговой нагрузки и управления себестоимостью производимой 

продукции. 

Отобразим графически динамику остаточной стоимости объекта по 

каждому из вышеназванных методов для целей бухгалтерского и налогового учета 

на рисунках 1 и 2, соответственно, а также величину амортизационных отчислений 

на рисунках 3 и 4. 

 

 

Рисунок 1. Расчет остаточной стоимости имущества при использовании 

различных методов для целей бухгалтерского учета 

  
 

Рисунок 2. Расчет остаточной стоимости имущества при использовании 

различных методов для целей налогового учета 

Основной 
 

Основной 

Основной 
 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Линейный 
способ Основной 

 

О
сновной 

Способ 
уменьшаемого 

остатка 
Основной 

Способ списания 
Основной стоимости по сумме 

чисел лет СПИ 
Основной 



MATERIALS OF THE XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ★ 07 -15  stycznia  2018 roku 

 

 

75 

 

 

Рисунок 3 – расчет амортизационных отчислений в целых бухгалтерского 

учета 

 

  

Рисунок 4 – расчет амортизационных отчислений в целых налогового учета 
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с налоговым. Использование линейного метода обеспечивает более высокую 

остаточную стоимость объекта, что ведет к повышенному налогу на имущество 

организаций. Также видно, что данный метод наименее выгоден в первый год 

эксплуатации основного средства по сравнению с остальным методами. Как 

правило, в начале эксплуатации нового ОС есть потребность в наиболее быстром 

списании затрат на его приобретение [2]. 
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Размер амортизационных отчислений зависит, в первую очередь, от 

первоначальной стоимости ОС и метода начисления амортизации. 

При этом стоит отметить, что правила ведения бухгалтерского и 

налогового учета предлагают налогоплательщикам различные методы 

начисления амортизации, которые они вправе выбирать, однако это не 

единственные различия в правилах ведения бухгалтерского и налогового учета, 

касаемых расчета амортизационных отчислений.  

Способ списания стоимости по сумме чисел лет СПИ более выгоден по 

сравнению с линейным методом, если речь идет о налоге на имущество. Однако 

методу уменьшаемого остатка этот метод в первые годы (1-2) «проигрывает» в 

плане величины остаточной стоимости, но после 2-ого года ситуация несколько 

меняется. 

Нелинейный метод в налоговом учете также оказался более выгодным в 

первые годы эксплуатации объекта, поскольку именно в первые годы 

наблюдается более высокая величина амортизационных отчислений. Однако при 

расчете величины налога на имущество организаций данный метод оказывается 

более благоприятным на протяжении всех анализируемых лет, так как расчеты 

демонстрируют нам более низкую остаточную стоимость имущества. 

В заключение, необходимо отметить: несмотря на простоту и меньшую 

трудоемкость применения линейного метода как в налоговом, так и в 

бухгалтерском учете, стоит признать, что, по нашему мнению, данный метод 

амортизации далеко не всегда выгоден в плане снижения размера уплачиваемых 

налогов и эффективности управления себестоимостью производимой продукции  

[3]. 

Таким образом, рациональный обоснованный выбор способа 

амортизации имущества играет немаловажную роль в финансового- 

хозяйственной деятельности организации. 

Эффективная работа по оптимизации налоговых обязательств и 

снижению вероятности наступления налоговых рисков должна осуществляться 

на этапах как стратегического, так и текущего налогового планирования как 

элемента общей системы финансового планирования деятельности организации.  
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Matematyczne metody w gospodarce 
Одочук О.О. Застосування імітаційного моделювання в економіці.  Метод Монте -Карло 

Одочук О.О. 

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича 

ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ.  

МЕТОД МОНТЕ -КАРЛО 

Постановка проблеми. Імітація – це спроба дублювання особливостей, 

зовнішнього вигляду та характеристик реальної системи. Задача полягає в тому, 

щоб якомога повніше врахувати вплив випадкових факторів і зробити в таких 

умовах аргументований висновок щодо можливих напрямків розвитку системи 

та оптимальної стратегії управління нею.  

Імітаційне моделювання економічних процесів переважно 

використовується для управління складними бізнес-процесами, при проведенні 

експериментів з дискретно-неперервними моделями склад них економічних 

об’єктів для отримання та дослідження їх динаміки в ситуаціях, пов’язаних із 

ризиком.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цього питання 

присвячені праці багатьох вітчизняних та іноземних авторів. Зокрема, 

методологічною основою для розвитку імітаційного моделювання стали роботи 

Н.П. Бусленка, В.М. Глушкова, Т.І. Марчука, І.М. Коваленка. 

Виклад основного матеріалу.  

В умовах високої невизначеності та ризику краще використовувати 

методи, що дозволяють застосовувати експериментальні випробування. Одним 

із таких методів є метод статистичних випробувань – метод Монте- Карло. 

Стохастична модель деякої реальної системи може бути подана як 

динамічна системи, яка під впливом зовнішніх випадкових факторів (вхідних 

змінних) змінює свій стан (змінні стану), що, в свою чергу, призводить до зміни 

вихідних факторів (вихідних змінних). 

Імітаційна модель – це експериментальна модель системи, де штучно 

відтворюються випадковості, що мають місце в реальній системі. Вона 
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представляє собою сукупність математичних співвідношень між вхідними, 

вихідними змінними та змінними стану. Створювати й використовувати 

імітаційні моделі з імовірнісними елементами доцільно лише тоді, коли 

випадкові фактори можуть бути описані за допомогою певного закону розподілу 

ймовірностей. 

Метод Монте-Карло складається з 4 етапів: 

Побудова математичної моделі системи, що описує залежність 

характеристики системи, яка моделюється, від значень випадкових факторів. 

Визначення закону розподілу ймовірностей для випадкових факторів. 

Визначення діапазону значень для кожного випадкового фактору, 

генерація значень випадкових факторів у визначеному діапазоні. 

 Оцінка точності отриманих результатів. 

Приклад реалізації. Нехай потрібно виконати імітаційне моделювання 

ризиків інвестиційного проекту з виробництва деякого продукту. Ключовими 

варійованими параметрами являються: змінні витрати, обсяг випуску, ціна. 

Вважаємо, що всі ключові параметри підкоряються одному закону 

розподілу ймовірностей. Задані діапазони можливих змін варійованих 

параметрів. Інші параметри проекту вважаються постійними величинами на 

протязі строку реалізації проекту. 

 

 

Знайдемо середні значення показників та середнє відхилення. 

 

Далі необхідно провести n-кількість ітерацій для отримання прогнозу. 

Для цього потрібно перейти на вкладку Дані->Аналіз даних->Генерація 
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випадкових чисел, вказати кількість ітерацій,  параметри: середнє значення, 

стандартне відхилення. Повторити дану процедуру для всіх показників. 

Отримані величини будуть використовуватися для розрахунку чистої приведеної 

вартості проекту (NPV). Генерується досить велика кількість варіантів (дослідів) 

і всі вони обробляються методом статистичного аналізу. У нашому шаблоні ми 

використовуємо 100 дослідів, але їх може бути і 1 000, правда кардинально на 

результати це не вплине. 

 

 

 

де NCFt   = 

 

 Для NPV ми розраховуємо також кількість випадків, коли NPV <0, і 

коли NPV> 0 для всієї сукупності в 100 дослідів. 

 Разом з сумою збитків та доходів, ці значення дають уявлення про 

міру ризикованості проекту і масштабі можливих втрат. 

 

 Комплексний підхід до оцінки ризику, реалізований при 

застосуванні методу Монте-Карло, полягає в тому, що аналітик отримує різні 

показники: розподіл ймовірностей результуючої проектної змінної; оцінки 

середнього значення, середнього квадратичного відхилення та коефіцієнта 

варіації результуючого показника; будь-які інші спеціальним чином 

сконструйовані вимірники ризику. 

Література 
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[𝑄 ∗ (𝑃 − 𝑉) − 𝐹 − 𝐴] ∗ (1 − 𝑇)
+ 𝐴; 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1  - 𝐼0       

, 
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Кицун Т.М. Дослідження впливу різних факторів на обсяг випуску в галузі наукової діяльності за допомогою функції Кобба-Дугласа 

Кицун Т.М. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ОБСЯГ ВИПУСКУ В 
ГАЛУЗІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ФУНКЦІЇ КОББА-

ДУГЛАСА 

 

 Наукова та інноваційна діяльність в Україні розвивається на 

високому рівні. Обсяг випуску наукових робіт залежить від багатьох факторів. 

Одними з найголовніших є обсяг інвестицій та кількість науковців, які працюють 

в цій галузі. Значення цих факторів наведені нижче в таблиці.[1] 

Таблиця 1 

Фактори впливу на випуск наукових робіт протягом 2010-2015 рр. 

 Період 
Капітал, K, 

млн.грн. 

Кількість науковців,L, 

тис 

Випуск наукових 

робіт, Y, млн.грн. 

2010 8045,5 89564 9867,1 

2011 14333,9 84969 10349,9 

2012 11480,6 82032 11252,7 

2013 9562,6 77853 12781,1 

2014 10695,9 69404 13450,7 

2015 13813,7 63864 14511,4 

 

Отже, проаналізуємо ці дані за допомогою функції Кобба-Дугласа, яка 

вигладає так: 

                                                                                                           (1) 

Для знаходження невідомих коефіцієнтів, необхідно перетворити 

виробничу функцію, тобто про логарифмувати обидві частини та за допомогою 

функції «ЛИНЕЙН» Excel, знайдемо їх.  

В результаті отримаємо значення A= 25352034676, α=-0,1, β=-1,22. 

Побудуємо функцію Кобба-Дугласа. Якщо вона буде адекватна вихідним даним, 

то розрахований Y  має бути максимально близьким до значень початкового 
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трудового ресурсу. Зробимо перевірку адекватності функції Кобба-Дугласа за 

допомогою критерія Фішера.[2] 

Перевірка адекватності полягає в порівнянні розрахованого значення 

функції та табличного значення функції, яке визначається за допомогою функції 

Excel «F.ОБР». Формула розрахованої функції: 

, де 

m – кількість факторів, 2; 

n – період дослідження, 6; 

В результаті,  розраховане F = 54,600, а F табличне =30,8165. Отже, ми 

можемо зробити висновок, що побудована функція Кобба-Дугласа з 

достовірністю 99% відповідає вихідним даним. Використаємо її для аналізу 

ефективності ресурсів. 

Розрахуємо динаміку всіх показників аналізу виробничої функції з 2010 

по 2015 роки(Таблиця 2). 

Таблиця 2 

Динаміка показників аналізу виробничої функції 

Періо

д 

Капітал 

K 

Працівник

и L 

Середня 

ефективність 

ресурсів 

Гранична 

ефективність 

ресурсів 

Гранична 

норма 

заміщенос

ті 

 μK  μL vK vL yKL 

2010 8045,5 89564 1,2778 0,1147 -0,1175 -0,1398 1,1899 

2011 14333,9 84969 0,7252 0,1223 -0,0666 -0,1490 2,2346 

2012 11480,6 82032 0,9645 0,1349 -0,0887 -0,1644 1,8539 

2013 9562,6 77853 1,2551 0,1541 -0,1154 -0,1878 1,6270 

2014 10695,9 69404 1,2775 0,1968 -0,1174 -0,2398 2,0414 

2015 13813,7 63864 1,0692 0,2312 -0,0983 -0,2817 2,8652 

Як бачимо, середня ефективність ресурсу K була не постійною, а 

змінювалась в часі, при чому має негативну тенденцію. Якщо в 2010-му році вона 

сягала 1,2778, то вже в 2015-му зменшилась до 1,0692. Вона показує, що при 

використанні 1 одиниці капіталу, ми отримаємо 1,069 одиниць випуску 

продукції. Це називають середньою фондовіддачею.[3] 

Зрівнюючи середню фондовіддачу та середню продуктивність праці, 

бачимо, що середня віддача основного капіталу перебільшує середню 
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продуктивність трудового ресурсу. Однак для трудових ресурсів ми визначаємо  

позитивну тенденцію, тобто вона з часом збільшується. 

Наступний показник це гранична ефективність ресурсів, яка показує на 

скільки зміниться випуск Y, якщо основний капітал збільшити на 1 одиницю. В 

нашому випадку, якщо капітал збільшити на одиницю, тоді обсяг випуску 

наукових робіт зменшиться на -0,0983, а якщо збільшиться на одиницю кількість 

науковців, тоді обсяг випуску зменшиться на -0,2817. Ці значення називаються 

відповідно гранична фондовіддача та гранична продуктивність. 

Дослідимо тепер еластичність випуску продукції в залежності від 

використання ресурсів. 

 При виведенні формул, можна побачити, що для функції Кобба-Дугласа 

еластичність постійна і дорівнює для K = α = -0,1, а для L = β = -1,22. Це означає, 

що якщо ми збільшимо використання капіталу на одиницю, то випуск наукових 

робіт зменшиться на 0,1%, а якщо збільшимо кількість науковців на 1%, то 

випуск зменшиться на 1,22%. 

Останнім показником є гранична норма заміщення ресурсів, яка 

визначається для обох факторів. Можемо зробити висновки, що наші ресурси 

взаємозамінні при тому ж самому випуску. Якщо ми зменшимо кількість 

науковців, то для того, щоб випуск не змінився, необхідно буде збільшити 

використання капіталу на 2,86. 

Зробимо прогнози на 2016 рік. Припустимо, що плановий ріст становить 

3%, а планове зниження затрат на трудові ресурси становить 2%. Ми матимемо 

такі результати при значеннях K=14089,974, L=61948,08: 

Середня фондовіддача, μK = 1,0858; 

Середня продуктивність, μL = 0,2469; 

Гранична фондовіддача, vK = -0,0998; 

Гранична продуктивність, vL = -0,3008; 

Гранична норма заміщеності, yKL = 3,0129 

Порівнявши з попередніми даними, можемо побачити, що середня 

ефективність ресурсів збільшиться, а саме збільшиться середня продуктивність.  

Взаємозамінність між граничними ресурсами зберігається, тобто гранична 

фондовіддача більша за граничну продуктивність. Норма заміщення також 

залишилась відповідною попереднім. 
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Отже, можемо сміливо сказати, що розроблена модель може 

використовуватися для прогнозування показників обсягу випуску наукових 

робіт в галузі наукової та інноваційної діяльності, використовуючи відомі дані 

факторів. 
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http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Gospodarka przemysłu 
Тулеметова А.С., Майтан А.О. Қазақстандағы ядролық энергетиканың дамуы үшін алғышарттар  

Төлеметова А.С., Майтан А.О. 

М. Әуезов атындағы ОҚМУ 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЯДРОЛЫҚ ЭНЕРГЕТИКАНЫҢ ДАМУЫ ҮШІН 
АЛҒЫШАРТТАР  

Уран өндіретін өнеркәсіп Қазақстан Республикасы (ҚР) экономикасының 

стратегиялық маңызды салаларының бірі болып табылады. Барлық әлемде 

сондай-ақ Қазақстанда жыл сайын энергияға қажеттілік артып отыр. Энергияның 

артуымен қатар, көмірсутекті жылу қоры да біртіндеп төмендеуде. Бұл энегрияға 

деген жаhандық тапшылықты арттыратын болады. 

Энергетика жөніндегі Халықаралық агенттіліктің бағалауы бойынша 

келесі 25 жыл ағымында энергияға сұраныс екі есеге артатын болады. Сондықтан 

атом энергетикасының дамуы ел үшін неғұрлым маңызды міндет болуы заңды 

болып табылады және ол қазіргі уақытта практикалық іске асу кезеңіне өтіп 

отыр. Сондай-ақ энергияның қарқынды тұтынылуы жаңа ресурстық көздерді 

және оны босату үшін қажетті құрылғыларды талап етеді. Ұлттық атом 

«Казатомпром» компаниясы уранды, сирек металдарды, атом электр 

стансаларын, екі жақты бағыттағы материалдар мен технологияларды, арнайы 

жабдықтар үшін ядролық жылуды экспорттау және импорттау жөніндегі 

Қазақстанның ұлттық операторы болып табылады. Бүгінгі күні компания 

әлемдегі уран өндіретін жетекші компаниялар қатарына кіреді, осыған 

байланысты Қазақстанда ядролық энергетиканы дамыту үшін барлық 

алғышарттар бар деп айтуға болады [1]. 

ҚР уран қоры бойынша әлемдегі екінші орынды алады. Ұлттық атом 

«Казатомпром» компаниясының (АО «НАК «Казатомпром») мәліметтеріне 

сәйкес республикада әлемдік барланған уран қорының  19%  республикада 

шоғырланған. 

Оңтүстік Қазақстан облысының уран кен орындарының зерттеліп 

жатқандығына 100 жылдай уақыт болды, яғни ҚР-ның ядролық индустриясы 
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қазір басталған жоқ. Уран өндіретін салалардың дамуын талдау соңғы жылдары 

шапшаң өсуде.  

Саланың дамуына ықпал ететін едәуір факторлардың бірі Қазақстанда 

қолданылатын уранды өңдеу технологиясы болып табылады.Уранды өндірудің 

дәстүрлі әдісі шахталы және карьерлік болып табылады, құрамында ураны бар 

руда жер астынан алынады және оның қайта өңделуі шоғырлы шаймалау, 

басқада физикалық және (немесе) химиялық тәсілдермен минералды шикізатты 

өңдеу арқылы жүргізіледі. 

Қазақстанда көбінесе жер үсті скважиналық шаймалау әдісі 

қолданылады, оның мәні руданы шаймалаудың негізгі үдерісі табиғи  орнында, 

яғни жер қойнауында жүргізілуінде [2]. 

Бұл әдіс қолдану кезінде өзінің тиімділігін көрсетті, эксплуатациялық 

блоктардың әзірленуінің орташа уақыты 4-5 жылдан аспайды. Сонымен қатар, 

жер асты скважиналық шаю әдісі үнемді әдіс болып табылады, өйткені уран 

кенін сақтау және руданы өндіру, өңдеу үшін қымбат өндіріс құрылысы талап 

етілмейді. Сондай-ақ бұл әдіс экологиялық көзқарас бойынша неғұрлым ұтымды 

болып табылады және қоршаған ортаға және адамға ықпалы өте аз болып келеді. 

Типтік анықтамаға сәйкес, атом өнеркәсібі радиоактивті рудаларды 

өндіру, радиоактивті заттарды өндіру, жөндеу, модернизациялау және ядролық 

реакторларды және радиациялық қондырғыларды жою, ядролық қаруларды 

сатып алу мен жою бойынша ғылыми-зерттеу мекемелері (ҒЗМ) және жобалық 

конструкторлық ұйымдардың жиынтығы болып табылады. 

Атом саласының сипатты ерекшелігі өндірістің практикалық жабық циклі 

болып табылады: барлық алынған уранды байыту мен конверсиямен 

айналысатын кәсіпорындарға жеткізу; осы өңдеудің нәтижесінде алынатын 

байытылған уран өнімі АЭС электр энергияны генерациялау үшін ядролық жылу 

өндірісіне жіберіледі, ал бір бөлігі қосымша байытудан кейін ядролық қару 

өндірісіне жұмсалады. АЭС қызметін бақылау және қолдау саланың машина 

жасау кәсіпорындарында өндірілетін жабдықтар мен аспаптардың көмегімен 

жүзеге асырылады. 

Қазақстанда циклдің тұйықталуы және атом өнеркәсіпорындарында 

жоғары технологиялық бөліністерді дамыту үшін едәуір артықшылықтар бар: 

ресурстық базаның және технологияның болуы[3]. 
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Қазіргі уақытта «Казатомпром «ҰАК» АҚ ядролық жылу циклінің тік 

инетеграцияланған кешенін құру бойынша жұмыстар жүргізуде. Циклдің 

осындай буынына, уран өндірісі және жылу таблеткалары өндірісіне ие бола 

отырып, конверсия, уранды байыту және жетекші әлемдік компаниялармен 

серіктестікте жылу бөлетін жинақтар облысында бірлескен жобалар бойынша 

жоспарларды жүзеге асыруда.  

Республикада «Ульбинский металлургический завод» (УМЗ) АҚ бар және 

ол атом энергетикасы, электронды, аэрокосмостық, металлургиялық 

өнеркәсіптер және басқада қызметтер облысындағы қажеттіліктер үшін жоғары 

технологиялық уран, берилл және тантал өнімдерін өндіреді. Зауыт АЭС үшін 

ядролық жылу компонентерін дайындау технологиясына ие және елу жылдан 

жоғары тәжірибесі бар. Бүгінгі күні кәсіпорын ұнтақтар мен уран диоксиді жылу 

таблеткаларын және құрамында ураны бар өнімдерді жетекші әлемдік АҚШ, 

Еуропа, Қытай, Жапония компаниялары үшін  жеткізіп отырады. 

Атом энергетикасындағы айқын артықшылықтарды көрсететін келесідей 

мәліметтерді келтіруге болады. Мысалы УМЗ шығарған 4 грамдық жылу 

таблеткасының өңделуінің энергетикалық қуаты 1 тонна жоғары сапалы көмірді 

жаққанға тең болып табылады. ЖЭО тәулігіне орташа 3 мың тонна көмірді 

жағады, 77 жылу таблеткалары энергия өңдеуді 4 жыл ағымында қамтамасыз 

етеді. ЖЭО жылына орташа 1 млн.тонна көмір жағады. Сонымен бірге 15 мың 

тонна зиянды қалдықтарды шығарады. УМЗ жылына 5 тонна зиянды заттарды 

шығарады. Олардың концентрациясы кубометрде он мыңдық грамды 

құрайды[4]. 

Әрбір аспап мұндай концентрацияны анықтай алмайды. Яғни, 

қалдықтарды шығару мәселесі мен ауаның ластануы болмайды. Сондықтан атом 

өнеркәсібі – бұл экологиялық таза сала болып табылады. 

Болашақта Ульбинск металлургиялық зауыты Азия аймағының елдеріне 

АЭС үшін жеткізулерді қамтамасыз ететін ядролық жылуды  дайындау үшін 

өндірісті құруды жоспарлауда. Неғұрлым техникалық дамыған елдер қатарына 

кіретін  мемлекеттерде қазіргі ядролық технологиялар қолданылатын болады. 

ҚР-да атом саласының ғылыми-техникалық аясы «Ұлттық ядролық 

орталық» РМК (РМК  «ҚР НЯЦ»), «Ядролық физика институты» РМК, «ҰАК 

«Казатомпром» АҚ (жоғары технологиялар институты), «Ядролық 

технологиялардың қауіпсіздігі» Ғылыми-техникалық орталық деп аталатын 
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арнайы мамандандырылған ғылыми және техникалық ұйымдарда шоғырланған. 

Бұл ұйымдар энергетикада, өнеркәсіпте, ауылшаруашылығында ядролық-

физикалық қазіргі технологияларды ендіру және тиімді дамытуға негіз болып 

табылады және АЭС қауіпсіздігі мен дамуы облысында зерттеуді қамтамасыз 

етеді [5]. 

Қазіргі күні Жапонияда натрилі тасымалдаушымен жедел нейтрондардың 

коммерциялық реакторы құрылған, АЭС қауіпсіздігінің негізгі мәселелерін 

шешуге арналған Жапонияның атом энергиясы жөніндегі Агенттігімен 

бірлескен EAGLE жобасының да маңызы жоғары болып отыр. Жобаның басты 

нәтижесі – апат кезінде белсенді зонаның шегінде балқытылған бөлігінің 

бағытталған ауысуы үшін арнайы конструкцияны пайдалану мүмкіндігін 

демонстрациялау. Бұл сынның қайталануын болдырмауға мүмкіндік береді. 

Қазақстан әлемдегі алғашқы жедел нейтрондағы БН-350 (қазіргі уақытта 

пайдаланылмайтын) тәжірибелі-өнеркәсіптік реакторды пайдалану тәжірибесіне 

ие. Зерттеу мақсатында үш ядролық реактор әрекетін жалғастыруда. 

Соңында ҚР-да атом энергиясын әлемдік пайдалану әрекеті бойынша 

қызметтің негізгі аспектілерін реттейтін, заңды және нормативті база құрылған, 

оның ішінде атом энергиясын пайдалану аясындағы мемлекеттік қызмет 

Стандарттары мен ядролық материал және ядролық жабдықтарының физикалық 

қорғау Ережесі [6].  

Болашақта өндіріс диверсификациясы әлемнің атом электр стансасы үшін 

дайын өнімді сатудан болатын қосымша пайданы алуға мүмкіндік береді. 

Трансформация шегінде маркетинг функциясын нығайтуға көңіл аударатын 

болады. Осы блоктың күшеюімен бірге «Казатомпром» өнімін сатумен 

айналысатын ірі халықаралық уран өндіретін компаниялардың аналогымен 

трейдингтік компанияна құру жоспарланған. 

 Жалпы, жоғарыда аталғандардың барлығын қорытындылай келе, 

Қазақстан Республикасында ядролық реттеу жүйесінің нормативті – құқықтық 

базасы атом энергиясын пайдаланумен байланысты әрекеттердің барлық түрін 

қамтиды. Әрекет етіп отырған заңдардың, регламенттер мен радиациялық және 

ядролық қауіпсіздік бойынша ережелердің тиімділігі Қазақстанда қызмет еткен 

барлық кезеңдегі-кеңістік кезеңде, Семейде атом энергетикасы мен КСРО 

өнеркәсібінің негізі қаланған кезеңде және осы күнге дейін қолданылатын 

нысандардағы едәуір оқиғалардың болмауымен расталады.  
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