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JOB INVOLVEMENT: ORGANIZATIONAL CULTURE IDENTITY CORE
Khechoshvili I.
Business School, PhD Student
Georgian American University,
Tbilisi, Georgia
АННОТАЦИЯ
Организационная культура и культурная идентичность представляют собой взаимосвязанные сферы
менеджмента. Существует необходимость изучения и определения объединяющего концепта организационной культурной идентичности в пространстве социального и культурного основания менеджмента в организации. Включенность в работу может стать таким объединяющим концептом. Статья предлагает переосмысление идентификации и идентичности как в организационной культуре, также и в рамках изучения отношения к работе, как например организационная преданность, включенность сотрудника, и
удовлетворенность работой. Включенность в работу представлена как ядро организационной культурной
идентичности в измерениях участия сотрудника в принятии решений, управлении различными действиями
и формулировании этических регуляций в организации.
ABSTRACT
Organizational culture and organizational identity are interrelated intangible concepts in management. There
is a need of studying and creating the uniting concept for organizational culture identity within the social and
cultural foundations of managing organizations. Organizational identity is viewed in the perspective of culture and
image. Job involvement is presented as uniting component and core of organizational cultural identity. The paper
offers rethinking of identification and identity as in organizational culture, the same in frame of work-related
attitudes, as organizational commitment, employee engagement, and job satisfaction. Job involvement is presented
as organizational culture identity core, within the frame of employee participation in decision-making, ethical
regulations formulation and managing activities.
Ключевые слова: организационная идентичность, организационная культура, включенность в работу, культурная идентичность, организационная культурная идентичность.
Keywords: organizational identity, organizational culture, cultural identity, job involvement, organizational
cultural identity.
Organizational culture is the spiritual intangible
part of organizational management system. Managers
often skip this aspect as are more focused on the tangible operations, business models and organizational
goals. However, organizational culture creates a body
or organizational mind, it is a connection and meaning
of why do people meet together in the group to achieve
the specific purpose within the formed structure. Organizational culture creates a sense of identity for employees, and makes managers to guide their actions, decisions and marketing efforts by organizational values
and shared beliefs. Organizational culture itself creates
the context of involvement, as attitude, and in this perspective it can take two forms, - participation in organizational life, and identification with the job-related
tasks and responsibilities. Job involvement in managerial perspective can be defined as psychological importance of work; it means the proximity of how much
the work tasks are correlated with the state of the job
holder on the level of sensations, emotions, and metaphorical associations.
Organizational identity is discussed in management within organizational personality concept, it is as
well a part of studies in organizational development.

Albert and Whetten define organizational identity as
the central statement, accepted and shared by organizational members [1]. The experts offer the following
questions related to organizational identity: “Who are
we?” (what our organization is about); “What are we
doing?” (what is the main purpose we exist); and “What
do we want to be in the future?” (our mission and vision). Organizational identity in research in one focus
is presented in its connection with organizational spirituality and culture [2].
In organizational culture context organizational,
social and personal identities are intervened in different
combinations and relationships. Identity is formed or
adapted in the process of socialization in culture, or acculturation in organizational culture. Identity is usually
associated with the feeling the part of something, for
example, being part of a group, like social identity, or
being a part of some role, like personal identity. Both
of them define the employee’s behavior in different dimensions, including attitudes and general perception.
Chris Cooley following the Emile Durkheim’s
ideas specifically underlines the interconnection of self
and social in identity, supposing that isolated person
and non-individual society cannot exist [3]. The thinker
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suggests the concept of “the looking-glass self” [4],
where ‘self-identity’ and ‘other’ are inseparable, reflecting each other. In other words, without ‘other’
there is no ‘self-identity’. In organization this principle
is as well presented, without others employee cannot
feel personal identity, and cannot form job involvement
as a special identity in the work tasks.
In their research Hatch and Schultz [2] consider
organizational identity in dynamic model of correlations between identity, culture and image (see Figure

Identity expresses cultural
understanding
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1). In the model it is clearly seen the principle mentioned above, that members express the perception of
organizational culture through the organizational identity (like main principle of organization), and organizational identity influences the understanding of stakeholders outside about the organization. This image affects organizational identity, which again influence
organizational culture, creating the dynamic connection
of these three components.

culture

identity
Reflecting conducts identity
in culture
Expressed identity makes impressions on others

image

Identity mirrors the images
others
Figure 1. Organizational Identity Dynamics Model (Hatch & Schultz,of
2002)
Source: [2]
Organizational culture is a form of spiritual identity, it creates the form of psychological identification
with corporate values and behaviors. It reminds the
model of human culture in general. Each organization
with its unique characteristics is different from other
organization like one person from another, or like one
national culture from another. The differences are
based not only on the surface like norms, or dresscodes, but on the deeper levels of communication and

behavioral patterns, attitudes and values, moreover,
symbolic orientations and activities. In organizational
culture the depth of cultural identity usually is defined
by the intensity of positive attitudes towards the job,
work context (managerial decisions) and organization
itself. These dimensions are job satisfaction, work engagement, and organizational commitment (see Figure
2).

Figure 2. Organizational Cultural Identity
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In this perspective job involvement as organizational culture identity parameter includes the three-dimensional modality: commitment, engagement, and
satisfaction, and hence on the surface the amount of
participation in decisions, managing and ethical rules
formulation.
Organizational culture identity as consisting of
three components (Figure 2) differentiates job involvement from other work-related attitudes. Job involvement is the degree, defining how strong is psychological identification with the job, perceived performance,
and how much self-worth is reflected in the job tasks
and their fulfillment. Job satisfaction is more about the
attitude towards the job itself, and organizational commitment is the attitude about the organization one
works for. Job engagement stays close to job involvement, and is defined as a desire to be a part of organizational value. Employee involvement or job involvement in the organizational culture identity is the process
of identification with the task, environment, and management, reflected in participation degree in decisionmaking, managing different activities, and formulation
of ethical rules.
Organizational culture is geared towards developing labor potential and expresses the core values of the
organization. It is a management ideology and identifies the goals and mission of the organization. Culture
encompasses a significant impact on the attitude of the
staff towards the organization similarly because the organization attitude towards the staff. A company value
creates the importance of actions comprehension by its
workers. Values are largely determined by the entire direction of organizational activities, specifics of higher
cognitive process and etc. generally organization culture affects the connection between company units and
creating a specific psychological climate for the workers. It promotes the organization’s socio-economic improvement through staff, increasing the potential of human resources that must be created an appropriated environment. Organizational culture consists of the
characteristics mixture such as: organization values,
employee relations, norms, attitudes, established traditions and etc. Organization has objective and subjective
characteristics. Objective characteristics include actual
processes within the organization, behaviors of personalities, standards of inequality, rituals and etc. Subjective characteristics belong to the organization values,
points of views, expectations and attitudes formed
within employees. One and all within the organization
make contribution in shaping the corporate culture.
Successively organizational culture strongly influences each worker and plays a big role in strengthening
level of involvement of employees. Experts agree in
one issue, that the study of organizational culture has
significance in its correlation with the performance so
as to boost actions [5]. According to A. Klosowska [6],
elements are presented by values, norms and cultural
patterns, developed and distributed within the social
community. In this point social identification in organizational culture plays a significant role, as if culture is
collective mind, shared values and beliefs in the group
of people, agreeing unconsciously in the norms and cultural patterns of behavior. Employee perceptions of the
organizational environment are linked to many constructs one of them is job involvement. Klosowska’s research underlines the importance of job involvement in
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organizational effectiveness, as managed it can help to
create a strong connection, and deeper identification
with positive experience, which becomes meaningful
and fulfilling [Ibid.].
Job involvement creates psychological identity
with the job, assisting employees in satisfying deep
psychological needs in growth, recognition, security,
meaning, and to make this connection positive, managers can use organizational culture as leverage. Employees with high positive job involvement, identify their
experience with their attributes and skills, and feel the
job to be meaningful, as a work on complex tasks employing a diffusion of skills, and see complete units of
labor through to their completion. Psychological climate refers to the way during which organizational environments are perceived by their employees. Employees identify their experience in the job with their goals,
values, personal well-being.
Job involvement as the extent to which individuals
identify with their jobs and consider them central to
their identities – constitutes a key to individual effort,
motivation, performance, and satisfaction, similarly on
organizational performance. The personal perception of
the organization as being attractive and reputable is extremely important (commitment dimension). It is critical that employees view their organizations pretty
much as good companies to figure for, appealing to
their personal characteristics, contributing to their selfesteem, and also to their personal feeling of pride and
achievement. Researchers identified three psychological conditions which will encourage employee involvement. First, they said that employees who are made to
feel that the work they are doing is valued in the company, are more engaged (employee engagement dimension). Second, feeling safety makes employees be more
identified with the job (ethical dimension). Workers
should feel like their health or reputations don't seem to
be in danger as a result of their position. Promoting
safety can range from efforts to obviate workplace bullies to improved training aimed toward preventing injuries on the task. Third, psychological availability, or
the characteristic of getting the physical, emotional and
mental resources to undertake to employment, is very
important to staff dedication (job satisfaction dimension). This success increases their willingness to create
extra effort when required.
The culture of an organization affects employee
job involvement. The purpose and goals of any organization influence its culture and significantly affect employee morale, retention, and their level of involvement. It is not just about being a good employer, but
about having an employee committed to the vision,
mission, and the strategy of the organization, and possessing the will and means to constantly contribute in
making these in reality. Effective organizational culture
causes high levels of involvement and this translates
into high productivity. The relationship between organizational culture and employee job involvement can be
explained in social exchange theory (SET) perspective.
According to the theory, social behavior is the result of
exchange process. The social exchange, from one side,
is limited with the personal identity, and from another,
is supported by social identity and basking in reflected
glory, - the tendency to associate with successful
groups. Job involvement is more an attitude character-
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izing personal identity, - who you are in your job? Organizational culture in its turn, presents the social identity, the group of people I associate myself with. The
correlation within the social exchanged theory is in the
social role accepted by the employee, and it is organizational identity.
Every organization predicts beneficial matrix such
as profitability, growth, innovation, quality, and customer satisfaction for its development. The engagement
of employees towards this goal proportionately linked
with healthy mutual relationship with the leaders, managers and coworkers. Job involvement is connected
with employees’ emotions and even sensations more
than specific job tasks. Both employee individual level
of growth and organizational level of growth are considered as key aspects to sustain a healthy organization.
Specific culture types are directly related to involvement levels so it is extremely important for organizations to be conscious of that. Corporate values that convey a deep concern for employees as individuals and
reinforce the meaning and purpose of the organization
are considered critical for organizational success. Employee job involvement may be a viable method to put
values into practice.
Organizational culture and job involvement correlation is obvious, and the future research objective is to
find out the bridging areas of these concepts, and the
level of influence on each other. It means, how organizational culture does influence the job involvement,
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and vice versa how does job involvement contribute to
organizational culture. The second linkage is more interesting and challenging; as organizational culture
type and promoted values surely define the positive or
negative job involvement and makes the clear identification with the culture type related beliefs and orientations. Vice versa influence of job involvement itself is
not clear, and the extent to which job involvement can
exist itself without the organization.
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THE IMPORTANCE OF LEASING IN FINANCING ENTERPRISES IN POLAND
Kuchciński A.
PhD in economics, assistant professor
University of Social Sciences in Lodz
ABSTRACT
Leasing is one of the alternative sources of financing for companies. Its advantages make it increasingly used
by business entities. The aim of the article is to present the significant significance of leasing, its advantages and
disadvantages and to answer the research question: what is the significance of leasing among enterprises in Poland?
To answer this question, the author analysed literature and source data related to the leasing market in Poland.
Keywords: sources of financing, finance management, entrepreneurship, leasing.
Introduction
An essential element of creating the development
of any enterprise is capital. The problem with obtaining
appropriate funds often results not from the lack of possibility to obtain them, but from the lack of knowledge
of persons managing a given organisation. Many entrepreneurs consider bank loans to be the only source of
business financing. However, thanks to the dynamic
development of financial markets there are many alternative sources of financing for enterprises [1, p.103].
A specific form of business financing is leasing.
This is currently an important form of investment, especially in those companies that are in short supply of
capital, and the use of credit is for various reasons difficult or even uneconomic. An increasing number of entrepreneurs in Poland will use the services of leasing
companies. Over the last twenty years, the leasing market in Poland has undergone enormous transformations.
Leasing from a purely textbook concept has become a
well-known service financing one in three movables in
Poland. [2, p.182].
The aim of this article is to analyze and evaluate
the level of use of leasing among enterprises in Poland.

Beginning of the leasing
The term "leasing" comes from the English word
"lease". The definition of the dictionary states that leasing is: a specific form of renting and leasing of durable
capital goods, enabling manufacturers to use equipment
in return for rent [3, p.295].
It can be concluded that leasing is a kind of economic activity which consists in lending its goods for
use for consideration in order to recover the capital for
the manufacture or purchase of those goods together
with income [4, p.1].
The origins of leasing date back to the times of old
civilizations, when the money and commodity economy started to develop in Mesopotamia, Egypt, Phoenicia or Greece, among others. The first contracts consisted of temporary handing over of things to someone's
use after payment of a fee, while at the same time there
was often a promise to sell them to the user. These were
the first quite primitive lease or rental transactions that
took place up to five thousand years ago. On the other
hand, the direct founder of the form of modern leasing
as well as of modern lease and tenancy contracts is considered to be the Roman lease of things in the second
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century BC. It was an agreement which stated the lessor's obligation to give up the agreed amount for a fixed
period of time to the lessee for the agreed movable or
immovable property in order to use it or use it for his
own needs and then collect material benefits [5, p.25].
The fastest development of leasing has been in
modern Europe, namely in the United Kingdom, where
until the end of the 18th century various buildings and
land were the subject of such transactions [6, p.21]. In
medieval and modern England, things and movable
property related to property (livestock and deadwood)
were generally leased on a long-term basis. Through
this transaction, which was similar to perpetual usufruct
and lease in continental Europe, "the ownership of a
property object was granted with the right to use it and
to benefit from it for a long period of time, e.g. the lifetime of the person concerned. Many movable items,
such as horses, were given for short-term use on the basis of transactions similar to those in continental Europe
[7, p. 11].
Long-term lease contracts for movable goods acquired much greater importance in the mid-19th century, which were perceived as a method of financing
emerging railway investments and the prototype of
lease - purchase and sale in staggered installments with
the necessary reservation of the seller's right of ownership of the sold item until the total amount is paid by
the buyer. Special leasing institutions purchased significant numbers of locomotives and wagons from the
manufacturers in order to pass them on for long-term
leasing to railway undertakings. At the end of the nineteenth century, leasing was mainly used to monopolise
the market for manufacturers of cigarettes, footwear or
other consumer goods. During the Second World War,
leasing for movable assets became one of the main
methods for the state to credit the investments of producers, which were covered by government orders.
The breakthrough in leasing contracts was in
1952, when H. Schoenfeld opened in San Francisco, the
first independent company to deal with leasing activities - United States Leasing Corporation. Since then,
there has been a broad development of leasing almost
all over the world. In the 1960s, institutions that dealt
with this form of financing began to be established in
Europe, i.e. Austria, Belgium, Germany, Great Britain,
Italy and Asian Japan. The experience of these countries was then used by the rest of the world by concluding leases [6, p.21].
The phenomenon of modern leasing is considered
a relatively new form of trade in goods as well as a
method of financing and crediting investments. Currently, leasing in the field of economics and law is understood as a form of transaction consisting in the handing over of goods by one party to the other party for
use, taking into account a fee and - in principle - subject
to return of the goods [5, p.10-11].
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Development of leasing in Poland
In Poland, leasing is still quite a young phenomenon in the economy, much younger than in the USA. In
Poland, financing started to be commonly used only in
the 90s. Previously, such contracts were very rarely
concluded and they operated on the basis of the principle which was then in force in Poland, i.e. freedom of
contract. It was precisely enshrined in Article 353 of the
Civil Code [7]. In accordance with this principle, parties entering into a lease agreement may establish a legal relationship at their own discretion. However, the
objectives and content may not oppose the laws or rules
of social coexistence.
The general interest in this method has been
shown after the entry into force of the Act of 23 December 1988 on business activity [8].. At that time, all
kinds of political changes took place, which moved the
dormant economic progress in Poland.
At that time, many new companies started to
emerge, which needed funds and investment goods.
Leasing was an ideal solution because the financier had
a much lower risk of failure than at the time of taking a
loan. Companies deciding to conclude a lease agreement could take advantage of a number of various convenient tax acts, which made the agreement more attractive.
At the turn of 1990/1991, the first leasing companies appeared in Poland, thanks to which leasing became the basic subject of operation of many domestic
companies. Private capital groups were motivated by
the statutory income tax exemption for a period of three
years, however, this right was only available to those
companies with foreign capital and these were the socalled "tax holidays" [9, p.6].
The whole nineties are a stable development of
leasing in Poland. Then, in the period around 2000,
leasing started to be defined in the Civil Code - the
name "lease agreement" appeared for the first time in
Polish law, tax acts and accounting acts. This period
also saw the financial crisis in Poland. The economic
situation in Poland affected the leasing market, as a result of which many leasing companies declared bankruptcy. These circumstances led the Polish Bank Association to order significant increases in the terms and
conditions and criteria for refinancing leasing operations through banks operating in Poland, including the
necessity to create reserves up to the level of granted
loans, which significantly worsened the financial results in the generally available balance sheets of banking institutions. This resulted in a decrease in the value
of leased assets in use.
Advantages and disadvantages of leasing
Like any source of financing, leasing has its advantages and disadvantages. Table 1 presents the most
important of them.
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Table 1
Advantages and disadvantages of leasing [6, p. 57-59].
ADVANTAGES
DISADVANTAGES
USER
1. Not committing a large part of the financial re1. Leased assets are not the property of the lessources; it is possible to finance 100% of the investment.
see; therefore, they cannot, for example, be the
2. Adjusting the fees to the possibilities of the company.
subject of loan collateral.
3. Possibility of using things at a convenient time.
2. The cost of the lease is generally higher than
4. Tax benefits – the possibility of including certain
the purchase cost of the object.
components of fees in tax deductible costs.
3. The financial consequences of breaching the
5. Conclusion of the agreement is a relatively quick and
agreement.
uncomplicated transaction.
4. Larger scope of rights on the part of the fi6. Possibility of adjusting the content of the agreement
nancing party.
to individual needs and preferences, as well as the finan- 5. Price and material risk, the obligation to pay a
cial situation of the lessee.
fee also in the case of inability to use the invest7. The lease agreement does not limit the ability to take
ment good in the situation of its loss or damage,
out a loan.
and the need to restore the previous state.
8. possibility of access to modern technologies.
6. Risk due to possible debt (unpaid liabilities) to
9. Possibility of quick response to market needs.
the budget or bankruptcy of the leasing company;
10. Influence on improvement of financial liquidity.
the object of the lease may be collected by a bail11. Possibility of repaying leasing instalments from
iff.
current funds obtained from exploitation of the leased
7. Difficult claims against the supplier (manufacobject.
turer) of the leased equipment due to its defects.
FINANCER
1. Leasing expands the banks' capacity to operate.
1. Danger of fraudulent use of leased property by
2. The possibility of obtaining high profits in relation to
fictitious companies.
loans, e.g. in the form of tax benefits.
2. The possibility of making it difficult to make
3. The possibility of recovering the object of lease in
the leased asset available to subsequent users in
case of breach of the agreement by the user.
the event of "rapid technical aging".
4. Possibility of selling so called difficult (investment)
3. There is still a risk of unfavourable qualificagoods.
tion of the contract by the tax authorities.
5. Involvement of free funds on the basis of an alternative deposit.

As shown in Table 1, leasing is a good alternative
for a user who wants to use fixed assets for ownership.
The majority of the advantages lying on the side of the
lessee include e.g. the possibility of adjusting the
charges to the financial possibilities of the company,
which is a great privilege for the user, or the fact that
the lease has a positive impact on improving the financial liquidity of the company. There are also various
disadvantages for the lessee, such as the risk from possible debt or difficulties in relation to the producer due
to defects of the leased fixed asset. The lessor also has
advantages from leasing, such as the possibility of obtaining high profits in relation to credits or the possibility of recovering the object of lease in case of breach of
contract by the lessee. The lessor may also suffer many

inconveniences related to the lease, which include the
risk related to the leasing by fictitious companies or the
impossibility of making the object available to the next
user due to the ageing of the fixed asset.
Importance of leasing in Poland
The leasing market in Poland is developing dynamically. Since 1995, an increase in the value of
leased assets has been observed [10, p.69]. On the basis
of PKO Leasing data, it can be seen that in the period
2008-2018 there is a systematic increase in interest in
leasing in Poland. The data shows that in 2018 the total
value of the active portfolio in the Polish leasing industry amounted to PLN 147 billion. Compared to 2008,
this is almost a threefold increase. Detailed data is presented in Graph 1.
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Graph 1. Total value of active portfolio of the Polish leasing industry (billion PLN) [11, p.10].
Such good results are due, on the one hand, to the
record level of financing of passenger and commercial
vehicles up to 3.5 tonnes (light vehicles currently have
a 48.4% market share) and, on the other hand, to the
unflagging interest among entrepreneurs in financing
machinery and other equipment (26.3% share) and
heavy transport vehicles (23.7% share). Looking at particular areas of activity of Polish leasing companies, we

see that financing of real estate (1.1% market share) and
other assets (0.5% share) is less important [12].
According to the European Commission's research
(SAFE 2019), leasing has become in recent years a
much more important source of financing for the SME
sector than bank credit, as shown in Graph 2.
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Graph 2. Importance of leasing and bank credit for SMEs in Poland [13].
Leasing is also important for the economic development of the country. Three basic channels of influence of leasing on the Polish economy can be identified. First of all, leasing stimulates investment, as it
provides access to capital to entities that are not creditworthy or for various other reasons are not able to obtain funds from other sources. Investment, as one of the
four pillars shaping GDP, is an important factor of economic growth. Leasing also has a positive impact on

innovation - it significantly facilitates access to advanced technological solutions, which are generally
relatively expensive and, by their very nature, encourages continuous renewal and modernisation of the resources used. What is more, through its impact on the
investment rate, leasing also contributes to the growth
of employment - the increase in capital equipment re-
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sulting from the increase in investment increases marginal labour productivity, which leads to an increase in
demand for workers [14, p.35].
Summary
Currently, companies in Poland have a lot of possibilities to finance their activities. The choice which
companies have is very wide. Naturally, not all forms
of financing are suitable for every enterprise. When
choosing the way of financing, companies must take
into account many factors.
As the analyses indicate, leasing is becoming more
and more popular, whose feature is that it allows the use
of tangible assets without the need to acquire them for
ownership [15, p.443]. The data concerning the Polish
leasing market indicate that its value is growing year by
year. Moreover, according to entrepreneurs, it is a more
valued source of financing than bank credits
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АНОТАЦІЯ
Інтеграція та децентралізація в Україні сприяли зміні підходів до реалізації регіональної політики, яка
з 2014 року поступово трансформується з вертикальної в горизонтальну форму, активізуючи розвиток регіональної економіки. Накопичені структурні дисбаланси економіки потребують використання нових
форм регіональної політики, які будуть спрямовані на зростання стратегічних інвестицій, розвиток кластерів, індустріальних, технологічних парків та високотехнологічного виробництва. У статтівисвітлено інструменти вертикальної та горизонтальної форми активізації структурних зрушень. З’ясовано, що в Україні реалізовується горизонтальна форма структурних зрушень з деякими елементами жорсткої та м’якої
вертикальної форми регіональної політики, що підтверджується такими тенденціями: трансформація інституціонального середовища; лібералізація зовнішньої торгівлі та інтеграція України до ЄС; розвиток
інфраструктури; забезпечення професійного розвитку державних службовців місцевих державних адміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування; стимулювання розвитку підприємництва та покращення умов ведення бізнесу; відбувається підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів. Такі тенденції відповідають тенденціям країн ЄС. Горизонтальна форма регіональної політики сприяє залученню неформальних інститутів, створенню умов співпраці
регіональних суб’єктів до процесів прийняття управлінських рішень, залученню стратегічних інвестицій,
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структурні зміни у формуванні бюджету країн ЄС, посилюють зовнішню інтеграцію регіонів. В Україні
слід очікувати зміну вертикальних та горизонтальних форм структурних зрушень завдяки зміні вектору
регіональної політики, що в підсумку вплине на структуру економіки регіонів.
ABSTRACT
Integration and decentralization in Ukraine contributed to changing approaches to the implementation of regional policy, which has been gradually transformed from a vertical to a horizontal formsince 2014, intensifying
the development of the regional economy. The accumulated structural imbalances of the economy require the use
of new forms of regional policy, which will be directed to the growth of strategic investments, the development of
clusters, industrial, technological parks and high-tech production. The article specifies tools for vertical and horizontal forms of the intensification of structural shifts.It was found that in Ukraine, a horizontal form of structural
shifts is being implemented with some elements of rigid and soft vertical form of regional policy, which is confirmed by the following tendencies: transformation of the institutional environment; liberalization of foreign trade
and integration of Ukraine into the EU; infrastructure development; ensuring professional development of civil
servants of local state administrations and local self-government officials; stimulating business development and
improving business conditions; business entitiesare supported in any form with the use of state or local resources.
Such trends are in line with those of the EU. The horizontal form of regional policy facilitates the involvement of
informal institutions, the creation of conditions for the cooperation of regional actors in management decisionmaking processes, the attraction of strategic investments, structural changes in the budgeting of EU countries,
enhance the external integration of regions. Ukraine is likely to expect a change in the vertical and horizontal forms
of structural changes due to the change in the vector of regional policy, which will eventually affect the structure
of the regional economy.
Ключові слова: структурні зрушення, регіональна економіка, вертикальна форма, горизонтальна форма, регіональна політика.
Keywords: structural shifts, regional economy, vertical form, horizontal form, regional policy.
Постановка проблеми. Інтеграція та децентралізація в Україні сприяли зміні підходів до реалізації регіональної політики, яка з 2014 року поступово трансформується з вертикальної в горизонтальну форму, активізуючи розвиток регіональної
економіки. Накопичені структурні дисбаланси економіки потребують використання нових форм регіональної політики, які будуть спрямовані на зростання стратегічних інвестицій, розвиток кластерів,
індустріальних, технологічних парків та високотехнологічного виробництва. Зазначене потребує дослідження основних тенденцій формування та впровадження вертикальних та горизонтальних форм
регіональної політики.
Аналіз останніх досліджень ту публікацій.Проблематику структурних зрушень регіональної економіки України розглянуто у працях Давимука С. А., Куйбіда В. С., Федулова Л. І., Мельниченко О., Миколюк В., Папп В. В., БошотаН. В.,
Мехович С. А., Пелех О. Б., Прокопюк А., Прус Ю.,
Томілін О. О., Феш М.С., Запорожан Л.П., Ходжаян
А. Авторами розглядаються теоретичні аспекти
структурних зрушень регіональної економіки та
форми регіональної політики, які забезпечують позитивні економічні перетворення. В літературі відсутній аналіз вертикальних та горизонтальних
форм активізації структурних зрушень в Україні.
Мета статті полягає у висвітленні сучасних
тенденцій вертикальних та горизонтальних форм
активізації структурних зрушень регіональної економіки України.
Виклад основного матеріалу.Міжгалузеві
зв’язки становлять основу економічного зростання
країни. Реалізовуючи власні інтереси, підприємства
конкретної галузі взаємодіють між собою, таким
чином формуючи міжгосподарські зв’язки. При

цьому у них також беруть участь державні органи з
метою врегулювання відносин між суб’єктами господарювання. Міжгалузеві зв’язки забезпечують
функціонування усіх секторів економіки та створюють передумови для задоволення суспільних потреб. Міжгалузеві зв’язки забезпечують формування
та поглиблення міжгалузевих відносин, а рівень їх
розвитку свідчить про певну форму співпраці підприємств будь-яких секторів економіки 13.
Сучасні міжгалузеві зв'язки розглядаються у
різних аспектах, але головну задачу здійснення міжгалузевого співробітництва пропонується вирішувати у форматі створення промислових кластерів,
що мають діяти на засадах інтеграції ресурсів, використання системи економічних стимулів і норм
взаємної відповідальності за кінцеві результати.
Поняття «регіональні міжгалузеві зв'язки» слід розуміти як економічні зв'язки між галузями матеріального виробництва із зростаючою віддачею, що
реалізують економічний інтерес кожної із пов'язаних сторін та сприяють формуванню цілісного господарчого механізму у регіональній соціально-економічній системі. Для сучасного економічного середовища характерна концентрація виробничих
підприємств, фінансово-промислових груп та взагалі бізнес- формувань у межах певного регіону, які
формують регіональні промислові комплекси, тому
сучасна парадигма сутності регіональних міжгалузевих зв'язків полягає у створенні умов мережевої
взаємодії всіх учасників як у середині цих формувань, так і за межами регіону 4.
Основні інноваційні та актуальні форми, а також сфери застосування кооперованих зв’язків подані у табл. 1.
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Таблиця 1
Основні форми і сфери застосування кооперованих зв’язків
Сфери використання
Основні форми кооперованих зв’язків
Фінансова
Виробнича
Збутова
Аутсорсинг
+
+
+
Субконтрактація
+
Франчайзинг
+
+
Спільне виробництво
+
+
Кластери
+
Бізнес-інкубатори
+
+
Вертикальна інтеграція
+
+
Горизонтальна інтеграція
+
+
Толінг
+
Джерело: 14.

Таким чином, можна зробити висновок, що різні форми кооперованих зв’язків об’єднує одна
мета – зниження собівартості продукції та отримання максимально можливого прибутку для всіх
партнерів цих господарських відносин. На нашу думку, найвдалішою формою кооперованих зв’язків є
вертикальна інтеґрація, яка успішно функціонує в
умовах СОТ та країнах із ринковою економікою.
Розвиток міжгалузевих зв’язків деякі автори
ототожнюють з вертикальною інтеграцією у поєднанні з активною співпрацею підприємств у різних
секторах: сільському господарстві, промисловості,
які пов’язані між собою технологічно процесами
виробництва, обміну, розподілу та збуту 58.
В. В. Папп та Н. В. Бошота7 роблять висновок про те, що «людство вступає в еру інформаційних економічних відносин, де обмін інформацією
стає основним двигуном і регулятором структурних зрушень в економіці», а міжгалузеві зв’язки в
секторах економіки повинні створювати передумови для максимального соціального та економічного задоволення потреб населення».
Зміни вертикальних та горизонтальних зв’язків є однією з характеристик структурних зрушень
в економіці. Зважаючи на зміни механізмів державного регулювання в Україні, змінюються умови функціонування економіки. Спосіб взаємодії виробників благ із засобами виробництва визначає конкретну форму взаємодії продуктивних сил та
виробничих відносин в регіоні.
Структурні перетворення в регіоні передбачають зміну економічних відносин для модифікації
структури економіки11, що суттєво обумовлюється трансформацією відносин власності, в тому
числі за рахунок приватизації, діями державних
структур спрямованих на зростання ефективності
розподілу й використання ресурсів. Варто відмітити, що в Україні у 2019 році активізувалися процеси приватизації завдяки зокрема прийняттю Закону «Про приватизацію державного і комунального майна».
Структурна політика впливає на структурні
зрушення регіональної економіки та описується з
різних точок зору:
 напрям реалізації: інноваційна, галузева,
соціальна, екологічна, відтворювальна, зовнішньоекономічна;
 спосіб реалізації: вертикальна (жорстка, селективна) та горизонтальна (м’яка, функціональна);
 форма реалізації: активна та пасивна8.

У сучасній економічній науці прийнято поділяти структурну політику на кілька видів. Селективна політика (вертикальна або «жорстка») передбачає прямий державний перерозподіл ресурсів країни на користь певних галузей і видів діяльності.
Існує кілька ступенів селективності: від підтримки
цілого сектору економіки, наприклад, обробної
промисловості, певних його галузей або окремих
підприємств (національних чемпіонів). Із збільшенням селективності зростає ефективність запровадженої політики, але, одночасно, зростають ризики
допущення помилок у виборі пріоритетних галузей.
Ступінь селективності також залежить від складності індустріальної бази країни та рівня економічних
здібностей посадовців.
Дії уряду з метою диверсифікації структури
виробництва та формування потенціалу регіональної економіки в нових видах та галузях діяльності
відображають вертикальну форму активізації структурних зрушень. Вертикальна форма регіональної
політики поділяється на:
1. Жорстку модель, що використовує такі інструменти: прямий перерозподіл ресурсів на користь визначених економічних агентів чи галузей;
субсидування та пільгове оподаткування; державні
закупівлі; прямі інвестиції; регулювання цін на визначенні категорії товарів; державні гарантії на позики економічних агентів; високе мито на товари
несировинного та неінвестиційного характеру; асиметричність інформації;
Вертикальна форма активізації структурних
зрушень передбачає протекціонізм зовнішньої торгівлі для формування потрібних умов розвитку національного виробництва та залучення прямих іноземних інвестицій, які обґрунтовуються уникненням високих тарифів.
2. М’яка модель, в ході імплементації якої використовують такі інструменти: підтримка рівня
конкурентоспроможності національних компаній,
ведення бізнесу без виокремлення економічних агентів для надання державної підтримки; підтримка
експортерів нефінансового характеру; надання допомоги для здійснення наукових досліджень та розробок; страхування ризиків виробництва; перекваліфікація та навчання працівників; розвиток інфраструктури; високий рівень якості бюрократії.
Іншим видом структурної політики активізації
структурних зрушень є горизонтальна (функціональна або «м’яка»), що передбачає стимулювання діяльності економічних агентів шляхом формування
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бізнес-клімату. Політика не передбачає виділення
окремих галузей економіки, а спрямована на розвиток інститутів для формування сприятливого інституціонального та економічного середовища розвитку регіональної економіки, розвиток людського
капіталу, інновацій та підприємництва.
Зважаючи на останні тенденції (з 2014 років та
до сьогодні) в Україні реалізовується горизонтальна форма структурних зрушень з деякими елементами жорсткої та м’якої вертикальної форми регіональної політики, що підтверджується такими тенденціями:
 трансформація інституціонального середовища для забезпечення протидії корупції, скорочення рівня політичної нестабільності (горизонтальна форма);
 лібералізація зовнішньої торгівлі та інтеграція України до ЄС (горизонтальна форма);
 розвиток інфраструктури (транспортної,
інформаційно-комунікаційної, інженерної, соціальної) (м’яка вертикальна форма);
 відбувається забезпечення професійного
розвитку державних службовців місцевих державних адміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування(м’яка вертикальна форма);
 стимулювання розвитку підприємництва
та покращення умов ведення бізнесу (Рейтинг легкості ведення бізнесу склав 71 у 2019 році, зокрема
покращився інститут захисту прав інвесторів, підключення до електромереж, отримання дозволів на
будівництво, реєстрація власності, міжнародна торгівля)(горизонтальна форма);
 на основі Закону «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання» 9відбувається підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання
за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів(горизонтальна форма). Разом з цим, цей Закон
також передбачає використання податкових пільг
та субсидування економічних агентів, що є інструментом жорсткої вертикальної форми. Зокрема, субсидії надаються в галузі сільського господарства
(60 000 грн. на створене фермерське господарство /
3000 грн. на 1 га та 12 000 грн. на 1 члена фермерського господарства, проте не більше 40 000 грн.).
Відтак, в Україні для покращення умов ведення бізнесу здійснено такі заходи: 1) посилено захист міноритарних інвесторів, шляхом запровадження вимоги більш докладного розкриття інформації про операції з зацікавленими сторонами; 2)
спрощено процес отримання дозволів на будівництво, за рахунок усунення вимоги щодо найму зовнішнього спостерігача і запровадження системи онлайн-повідомлень; 3) здешевлено отримання дозволу на будівництво завдяки зменшенню внеску
до Київської міської ради; 4) спрощено процес
отримання електроенергії за рахунок оптимізації
випуску технічних умов і запровадження системи
географічної інформації; 5) підвищено надійність
енергопостачання, шляхом запровадження механізму компенсації за відключення; 6) скорочено час
на імпорт завдяки спрощенню вимог сертифікації
відповідності для автозапчастин; 7) спрощено реєстрацію власності за рахунок підвищення прозорості системи управління земельними ресурсами6.
Для формування сприятливих умов ведення бізнесу
було скасовано ряд регуляторних обмежень та нее-
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фективних процедур контролю, надлишкового ліцензування, застарілі схеми сертифікації, експертиз
та моніторингу.
Інфраструктура підтримки малого і середнього
підприємництва в Україні на 01.01.2019 включає бізнес-центри (157), бізнес-інкубатори (13), технопарки\ індустріальні парки (33), лізингові центри
(429), фонди підтримки підприємництва (57), інвестиційні фонди і компанії (1466), інноваційні фонди
і компанії (476), інформаційно-консультативні установи (658), об’єкти інфраструктури створені за
участі місцевих органів влади (1), громадські об’єднання підприємців (310), координаційні ради
(11)2.
Такі тенденції відповідають тенденціям країн
ЄС. Відтак, Давимук, С. А., Куйбіда, В. С., і Федулова, Л. І.1, досліджуючи тенденції формування
та впровадження нової регіональної політики в ЄС,
визначають, що саме «м’яка» форма регіональної
політики сприяє залученню неформальних інститутів, створенню умов співпраці регіональних
суб’єктів до процесів прийняття управлінських рішень, залученню стратегічних інвестицій, структурні зміни у формуванні бюджету країн ЄС, посилюють зовнішню інтеграцію регіонів.
Відповідно Проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року [5] в Україні слід очікувати зміну вертикальних та горизонтальних форм структурних зрушень завдяки зміні
вектору регіональної політики, що в підсумку
вплине на структуру економіки регіонів. Факторами змін слугуватиме інтеграція всіх регіонів країни шляхом поглиблення їх співробітництва, розвитку соціальної, транспортної,інженерної, комунікаційної інфраструктури.
Кабінет Міністрів України забезпечує належний рівень координації, зокрема через Міжвідомчу
координаційну комісію з питань регіонального розвитку. Відбуватиметься зміна інституційного середовища: громади будуть спроможні стратегічно
планувати розвиток та ефективно управляти ресурсами для розвитку. На обласному рівні відбудеться
підвищення стандартів та кваліфікаційних вимог
щодо спроможності посадових осіб та інституцій на
усіх рівнях врядування ефективно інвестувати публічні (державні) кошти. Різні рівні врядування (центральний, регіональний, місцевий), неурядові організації забезпечать формування та реалізацію регіональної
політики.
Відбуватиметься
зміна
фінансування проектів: державні інвестиції у матеріальні та нематеріальні активи у вигляді «твердих»
та «м’яких» розвиткових проектів на основі якісної
діагностики потенціалів та проблем територій, що
потребують державної підтримки.
В період 2021-2027 років регіональна політика
України буде побудована на людино центричному
багаторівневому врядуванні, що передбачатиме:
1. Формування ефективної системи адміністративно-територіального устрою та завершення реформи місцевого самоврядування, а також створення системи органів публічної влади, дружньої
для людини і не обтяжливої для публічних фінансів.
2. Формування горизонтальної та вертикальної
координації секторальних та державної регіональної політик.
3. Побудова системи ефективного публічного
інвестування на всіх рівнях врядування.
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4. Розбудова потенціалу суб’єктів державної
регіональної політики.
4.1. Забезпечення професійного розвитку державних службовців місцевих державних адміністрацій та посадових осіб місцевого самоврядування.
4.2. Підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку
5. Розвиток державної статистики на регіональному та територіальному рівнях.
5.1. Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються на
об’єктивних даних та просторовому плануванні.
5.2. Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад, міст, міських агломерацій.
6. Забезпечення доступності публічних послуг
на місцевому рівні.
Висновки. Проведене дослідження дає змогу
сформувати ряд висновків:
1. В Україні реалізовується горизонтальна форма структурних зрушень з деякими елементами
жорсткої та м’якої вертикальної форми регіональної політики, що підтверджується такими тенденціями: трансформація інституціонального середовища; лібералізація зовнішньої торгівлі та інтеграція України до ЄС; розвиток інфраструктури;
забезпечення професійного розвитку державних
службовців місцевих державних адміністрацій та
посадових осіб місцевого самоврядування; стимулювання розвитку підприємництва та покращення
умов ведення бізнесу; відбувається підтримка у
будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів. Такі тенденції відповідають тенденціям країн ЄС.
2. Саме «м’яка» (горизонтальна) форма регіональної політики сприяє залученню неформальних
інститутів, створенню умов співпраці регіональних
суб’єктів до процесів прийняття управлінських рішень, залученню стратегічних інвестицій, структурні зміни у формуванні бюджету країн ЄС, посилюють зовнішню інтеграцію регіонів
3. В Україні слід очікувати зміну вертикальних
та горизонтальних форм структурних зрушень завдяки зміні вектору регіональної політики, що в підсумку вплине на структуру економіки регіонів.
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АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано склад та призначення звітності кредитних спілок як інструменту контролю за
фінансовим станом та притаманними їм ризиками. Доведено неможливість коректного розрахунку фінансових нормативів на основі звітності. Обґрунтовано необхідність внесення змін до форм звітних даних, що
дозволить усунути неадекватність звітності для вирішення проблем пруденційного нагляду.
ABSTRACT
The article analyses the composition and purpose of credit unions’ reports as a tool for controlling their financial state and their inherent risks. The impossibility of correct financial ratios’ calculation on the basis of reports
has been proved. The necessity of making changes to their forms is substantiated, which will eliminate the inadequacy of reports to solve problems of prudential supervision.
Ключові слова: кредитні спілки, звітність, фінансова звітність, звітні дані, фінансові нормативи, пруденційний нагляд.
Keywords: credit unions, reporting, financial reporting, reporting data, financial ratios, prudential supervision.
Постановка проблеми. Інституціональна реформа вітчизняного ринку небанківських фінансових послуг актуалізувала проблеми розвитку установ мікрокредитування, серед яких особливе місце
займають кредитні спілки. Завдяки своїй філософії
вони «відіграють важливу роль у підвищенні доступності фінансових послуг для широких верств
населення та рівня його фінансової грамотності і є
дієвим інструментом зростання економічного
добробуту населення» [1]. В той же час, метою
Національного банку України, як майбутнього регулятора, визначено «сприяння, з одного боку, динамічному зростанню та конкурентоспроможності
ринку кредитних спілок, з іншого – забезпечення
стабільності діяльності кредитних спілок та
надійного збереження коштів їх членів» [1].
Серед системних проблем, що стримують розвиток сектору кредитних спілок, регулятором
визначено недостатній рівень контролю за виконанням вимог щодо фінансового стану, зокрема
платоспроможності, ліквідності та управління ризиками. Станом на 30.09.2019 до Державного

реєстру фінансових установ включено 337 кредитних спілок, з яких лише 241 установа звітує до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про
свою діяльність [2], що вже засвідчує недотримання останніми ліцензійних вимог та потенційну
можливість скорочення сектору кредитних спілок
майже на третину. Задля вирішення зазначеної проблеми модель майбутнього регулювання кредитних
спілок, визначена в Білій книзі «Майбутнє регулювання кредитних спілок», передбачає підвищення
дієвості пруденційного нагляду шляхом застосування європейського та міжнародного законодавства і досвіду. І, не зважаючи на неповноцінне застосування Директиви 2013/36/ЄС щодо діяльності
кредитних установ [3], до них застосовуватимуться
передбачені зазначеним актом пруденційні нормативи в обсязі, необхідному для забезпечення
дієвого нагляду за їх платоспроможністю та
ліквідністю. Такі «оновлені» пруденційні нормативи набрали чинності з 12 березня 2020 р. [4],
проте їх оцінка регулятором буде здійснена тільки
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після вивчення даних звітності кредитних спілок за
1 квартал 2020 р. Оскільки саме звітність є інструментом контролю за фінансовим станом установи,
результатами її діяльності та притаманними їй ризиками, то її повнота та достатність є підґрунтям
виконання регулятором пруденційних функцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Глибокий аналіз практики діяльності кредитних
спілок на ринках фінансових послуг України
здійснили такі вітчизняні вчені як М.Д. Бедринець,
В.В. Гончаренко, І.С. Козюра, Р.Р. Коцовська, О.О.
Луцишин, О.М. Осадець та ін. В той же час, проблемним питанням бухгалтерського обліку та звітності кредитних спілок присвятили свої праці такі
науковці як О.Л. Біляченко, С.В. Войцехівський,
Н.І. Дорош, І.О. Дземішкевич, В.М. Пархоменко,
М.С. Пушкар, В.В. Сопко, В.Г. Федорець,
М.С. Швець, К.В. Шиманська та інші. Умови розвитку та державне регулювання небанківських
фінансових установ у цілому та запровадження
пруденційного нагляду зокрема досліджувалися у
працях вітчизняних вчених, серед яких: О.І. Барановський, М.О. Бурмака, О.М. Іваницька,
В.В. Корнєєв, Д.А. Леонов, О.М. Мозговий,
Н.М. Шелудько та ін.
Показник
1
Поняття

Нормативний
акт, що визначає
порядок
формування та
подання
Склад

Форма подання
Періодичність
Підтвердження
достовірності і
повноти (документ)
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Визнаючи здобутки та ґрунтовність праць зазначених науковців, зауважимо, що, з одного боку,
їх дослідження мали більш загальний характер і не
стосувались безпосередньо пруденційного нагляду
кредитних спілок, а з іншого, інституціональний
розвиток і зміни законодавства спонукають до перегляду повноти та достатності показників звітності, що актуалізують останню як ефективний інструмент застосування превентивних заходів на
ринку небанківських фінансових послуг.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є ідентифікація складу та призначення
звітності кредитних спілок, що подаються регулятору, а також оцінка її придатності для реалізації
пруденційного нагляду.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до
чинного законодавства України кредитні спілки
формують та подають регулятору два види звітності: фінансову та звітні дані1, кожна з яких
відрізняється за змістом, нормативним регулюванням, складом та порядком підтвердження достовірності і повноти (табл. 1). І саме ця звітність повинна
містити систему узагальнюючих та взаємопов’язаних показників, які забезпечують можливість розрахунку фінансових нормативів.
Таблиця 1
Звітність кредитних спілок, що подається регулятору
Фінансова звітність
Звітні дані
2
3
Звітність, що містить ін- Звітність кредитної спілки (інша, ніж фінансова звітність),
формацію про фінансовий складена на підставі даних бухгалтерського обліку за
стан та результати діяль- відповідний період, що містить показники діяльності [7]
ності підприємства [6]
Міжнародні
стандарти Порядок складання та подання звітності кредитними
фінансової звітності [8], спілками та об’єднаними кредитними спілками до НаціоНП(С)БО 1 «Загальні ви- нальної комісії, що здійснює державне регулювання у
моги до фінансової звіт- сфері ринків фінансових послуг [7]
ності» [9], Порядок подання фінансової звітності
[10]
 баланс (звіт про фінансо-  загальна інформація про кредитну спілку;
вий стан);
 звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки;
 звіт про фінансові ре-  звітні дані про склад активів та пасивів кредитної
зультати (звіт про сукуп- спілки;
ний дохід);
 звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки;
 звіт про рух грошових  розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покоштів;
криття втрат від неповернених позичок;
 звіт про власний капітал;  звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки;
 примітки до фінансової  звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб;
звітності
 звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів
кредитної спілки;
 звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки
Електронна
 проміжна звітність (за перший квартал, перше півріччя та дев’ять місяців) - не пізніше
25 числа місяця, що настає за звітним періодом
 річна звітність - не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним
Аудиторський звіт щодо Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних
проведення обов’язкового [7]
аудиту фінансового звіту
[7]

За підсумками 1 кварталу 2020 р. звітність подається через Комплексну інформаційну систему Нацкомфінпо1

слуг, а вже за підсумками 1 півріччя 2020 р. звітність подається через Комплексну інформаційну систему Нацкомфінпослуг і веб портал НБУ [5].
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Регулятором визначено три групи обов’язкових фінансових нормативів для кредитних спілок:
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нормативи достатності капіталу, нормативи кредитного ризику та норматив запасу ліквідності
(рис. 1, табл. 2) [4].

Фінансові нормативи
достатності капіталу

кредитного ризику

запасу ліквідності

норматив фінансової стійкості

К1

норматив достатності капіталу

К2

буфер запасу капіталу

Б

норматив кредитного ризику

К3

норматив концентрації кредитних ризиків

К4

норматив запасу ліквідності

К5

Рис. 1. Обов’язкові фінансові нормативи кредитних спілок
Джерело: Побудовано на основі [4]
Норматив
К1
К2

Б

К3
К4

К5

Таблиця 2
Порядок розрахунку обов’язкових фінансових нормативів кредитних спілок
Нормативне значення
Розрахунок
Нормативи достатності капіталу
не менше ніж 10 %
Співвідношення капіталу до суми її загальних зобов’язань
Співвідношення основного капіталу2, до балансової вартості
не менше ніж 7 %
всіх активів кредитної спілки
Якщо 3 відсотки балансової вартості всіх активів ≤ Розрахунковий буфер запасу капіталу, то Розрахунковий буфер запасу
капіталу = 3 відсотки балансової вартості всіх активів
Розрахунковий буфер запасу капіталу обчислюється як сума
основний капітал – 7%
складових: буфер запасу (Б1); буфер запасу (Б2). Буфер запасу
балансової вартості всіх
(Б1) обчислюється від балансової вартості всіх активів заактивів ≥ розрахунковий
лежно від кількості адміністративно-територіальних одиниць,
буфер запасу капіталу
на території яких проводить діяльність кредитна спілка. Буфер запасу (Б2), обчислюється від балансової вартості всіх активів залежно від обсягу залишків внесків (вкладів) на депозитні рахунки
Нормативи кредитного ризику
Співвідношення загальної суми залишку зобов’язань перед
≤ 25 %
кредитною спілкою за кредитними договорами всіх пов’язаних із кредитною спілкою осіб до капіталу кредитної спілки
Відношення суми залишку зобов’язань за кредитами, нада≤3
ними десятьом членам кредитної спілки, з найбільшими такими залишками до основного капіталу кредитної спілки
Норматив запасу ліквідності
Прийнятними активами є: готівкові кошти в касі кредитної
спілки; грошові кошти на поточних і депозитних рахунках у
прийняті активи> робанківських установах на строк, що не перевищує одного
зрахунковий запас
року, які може бути вільно реалізовано на будь-яку дату, а таліквідності
кож ті, які підлягають погашенню протягом наступних 12 місяців або без визначеного строку погашення; внески (вклади)
на депозитні рахунки до об’єднаної кредитної спілки на строк,

частини капіталу, яка складається з суми пайового, резервного та додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку
(непокритого збитку), за винятком додаткових пайових членських внесків, цільових внесків, а також усіх інших зворотних внесків членів кредитної спілки, що включаються до капіталу та відносно яких у кредитної спілки є зобов’язання щодо їх повернення відповідно до закону (крім обов’язкових пайових членських внесків) [4]
2
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що не перевищує одного року, які може бути вільно реалізовано на будь-яку дату, а також ті, які підлягають погашенню
протягом наступних 12 місяців або без визначеного строку погашення; додаткові пайові внески до об’єднаної кредитної спілки; державні цінні папери
Розрахунковий запас ліквідності = 5 % * (залишок додаткових
пайових внесків членів кредитної спілки + залишок зобов’язань за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки)
Джерело: Побудовано на основі [4]

Майже всі нормативи мають особливості застосування або розрахунку:
- не застосовується до об’єднаних кредитних
спілок (буфер запасу капіталу (Б), норматив кредитного ризику (К3), норматив концентрації кредитних ризиків (К4));
- за умови формування кредитною спілкою
резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (РЗПВ) відповідно до законодавства, така кредитна спілка має право для розрахунку фінансових нормативів включати до розміру основного капіталу: до 30 червня 2020 р.
(включно) – 50 % позитивної різниці між розміром
РЗПВ фактично сформованим станом на 31 грудня
2019 р. та фактично сформованим станом на 31
грудня 2018 р.; до 31 грудня 2020 р. (включно) –
25 % відповідно (норматив достатності капіталу
(К2), буфер запасу капіталу (Б));
- обчислюється від балансової вартості всіх
активів до 30 грудня 2020 р. (включно) – у розмірі
0,1 % за кожну окрему адміністративно-територіальну одиницю (крім адміністративно-територіальної одинці, в якій знаходиться кредитна
спілка згідно з її місцезнаходженням як юридичної
особи); з 31 грудня 2020 р. – у розмірі 0,2 %; з 31
грудня 2021 р. – у розмірі 0,3 %; з 31 грудня 2022 р.
– у розмірі 0,4 %; з 31 грудня 2023 р. – у розмірі
0,5 % відповідно (буфер запасу (Б1));
- обчислюється починаючи з першої звітної
дати, на яку залишок внесків (вкладів) на депозитні
рахунки перевищив 30 млн. грн. (буфер запасу
(Б2));
- обчислюється від балансової вартості всіх
активів до 30 грудня 2020 р. (включно) – дорівнює
0 %, якщо залишок внесків (вкладів) на депозитні
рахунки становить до 30 млн. грн.; у розмірі 0,5 %,
якщо залишок внесків (вкладів) на депозитні
рахунки становить 30 млн. грн. і більше; з 31 грудня
2020 р. – дорівнює 0 %, якщо залишок внесків
(вкладів) на депозитні рахунки становить до 30
млн. грн.; у розмірі 1 %, якщо залишок внесків
(вкладів) на депозитні рахунки становить від 30
млн. грн. (включно) до 50 млн. грн.; у розмірі 1,5 %,
якщо залишок внесків (вкладів) на депозитні
рахунки становить 50 млн. грн. і більше (буфер запасу (Б2));
- не застосовується якщо залишок зобов’язань за кредитними договорами перед кредитною спілкою менше ніж 3 млн. грн. (норматив концентрації кредитних ризиків (К4));
- до прийнятних активів кредитної спілки не
належать активи, використання яких обмежено, а

також розміщені у банківських установах, що не
мають відповідної ліцензії на право роботи із вкладами громадян (норматив запасу ліквідності (К5)).
Не зважаючи на нормативну вимогу щоденного дотримання кредитною спілкою фінансових
нормативів, регулятор отримує звітність щоквартально, що обумовлює поквартальний доступ до
узагальнених та гранулярних даних і періодичність
використання звітності з метою пруденційного
нагляду.
Проте, як засвідчив аналіз (табл. 3), не всі показники, необхідні для розрахунку фінансових нормативів, містяться у фінансовій звітності та/або
звітних даних кредитних спілок. Окрім того, існують протиріччя у змістовному наповненні однойменних показників, що містяться в різних формах
звітності. Так, показник капіталу у звітних даних
(додаток 3) включає пайовий, резервний та додатковий капітали, а також залишок нерозподіленого
доходу (непокритого збитку), що повністю
відповідає діючому Закону України «Про кредитні
спілки» [11]. В той же час, у фінансовій звітності
власний капітал відображається з врахуванням положень Тлумачення КТМФЗ 2 «Частки учасників
кооперативних суб'єктів господарювання та
подібні інструменти», а саме без врахування добровільних поворотних внесків членів кредитної
спілки, які відображаються як зобов’язання [12].
Відповідно, загальна сума зобов’язань, відображених у звітних даних кредитних спілок,
відрізняється від суми зобов’язань звіту про фінансовий стан. До того ж, показник нерозподіленого
доходу (непокритого збитку) у звітних даних розраховується за «комбінованим методом» (доходи
визначаються за касовим методом, а витрати – за
методом нарахування), а показник нерозподіленого
прибутку (непокритого збитку) у фінансовій звітності – за методом нарахування. Діюча методика
нарахування резерву забезпечення покриття втрат
від неповернених позичок передбачає нарахування
резерву як під заборгованість за неповерненими позиками, так і під заборгованість за нарахованими
процентами за кредитами, що не відповідає структурі і змісту додатку 5 звітних даних. Балансова
вартість активів у звітних даних (додаток 3) не
включає суму нарахованих, але не сплачених процентів за кредитами, а РЗПВ включає резерв і під
заборгованість за нарахованими процентами за кредитами [4], що зумовлює неспівставність показників всередині звіту і відмінність від звіту про
фінансовий стан.
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Систематизовані показники для розрахунку фінансових нормативів кредитних спілок
Показник

Фінансова звітність

Пайовий капітал

Звіт про фінансовий стан

Резервний капітал

Звіт про фінансовий стан

Додатковий капітал

Звіт про фінансовий стан

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Звіт про фінансовий стан

Додаткові пайові членські внески

-

Цільові внески

-

Капітал

Звіт про фінансовий стан

Інші зворотні внески членів кредитної спілки, що включаються
до капіталу та відносно яких у кредитної спілки є зобов’язання
щодо їх повернення
Залишок зобов’язань за внесками (вкладами) членів кредитної
спілки на депозитні рахунки
Сума загальних зобов’язань

Звіт про фінансовий стан

Залишок зобов’язань перед кредитною спілкою за кредитними
договорами всіх пов’язаних із кредитною спілкою осіб
Залишок зобов’язань за кредитами, наданими десятьом членам
кредитної спілки, з найбільшими такими залишками
Готівкові кошти в касі кредитної спілки
Грошові кошти на поточних і депозитних рахунках у банківських установах на строк, що не перевищує одного року, які
може бути вільно реалізовано на будь-яку дату, а також ті, які
підлягають погашенню протягом наступних 12 місяців або без
визначеного строку погашення
Внески (вклади) на депозитні рахунки до об’єднаної кредитної
спілки на строк, що не перевищує одного року, які може бути
вільно реалізовано на будь-яку дату, а також ті, які підлягають
погашенню протягом наступних 12 місяців або без визначеного строку погашення
Додаткові пайові внески до об’єднаної кредитної спілки

Звітні
дані
Додаток
2, 3
Додаток
2, 3
Додаток
2, 3
Додаток
2, 3
Додаток
2
Додаток
2
Додаток
2, 3
Додаток
3
Додаток
2, 3

-

-

-

-

Звіт про фінансовий стан
Звіт про фінансовий стан

-

Додаток
2, 3

Додаток
2

-

Державні цінні папери

-

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

-

Балансова вартість активів

Звіт про фінансовий стан

Кількість адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводиться діяльність

-

Узагальнюючи інформативність звітності кредитних спілок, що подається регулятору ринку
фінансових послуг, можна відзначити неможливість її використання для розрахунку фінансових
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Таблиця 3

Додаток
2
Додаток
5
Додаток
3
Додаток
1

нормативів, а, відповідно, і непридатність для
здійснення пруденційного нагляду (табл. 4).
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Таблиця 4
Можливість розрахунку фінансових нормативів кредитних спілок на основі звітності
Показник
Можливість роПояснення
зрахунку
К1
можливо некоНевідповідність змісту показників звітних даних обліковим показректно
никам згідно МСФЗ
К2
можливо некоПотребує змін методики розрахунку нерозподіленого доходу (непоректно
критого збитку) у звітних даних
Б
можливо некоректно
К3
неможливо
Потребує змін додатку 6 звітних даних
К4
неможливо
Потребує змін додатку 6 звітних даних
К5
можливо коректно
Звітні дані (додатки 2, 3)

Висновки. За результатами проведеного дослідження визначено, що кредитні спілки подають
регулятору ринку фінансових послуг два види звітності: фінансову звітність та звітні дані, які є подібними за формою та періодичністю подання. При
цьому, нормативне регулювання, склад та порядок
і форми підтвердження достовірності і повноти різних видів звітності є кардинально відмінними.
Встановлено, що осучаснені обов’язкові
фінансові нормативи для забезпечення стабільності
діяльності кредитних спілок, своєчасного виконання ними зобов’язань перед своїми членами, а також запобігання можливим втратам капіталу через
ризики, що притаманні діяльності кредитних
спілок, представлені трьома групами: нормативи
достатності капіталу, нормативи кредитного ризику та норматив запасу ліквідності. В той же час,
обґрунтовано неможливість їх коректного розрахунку на основі звітності, що обумовлює непридатність останньої для здійснення пруденційного
нагляду за кредитними спілками.
Шляхом вирішення окресленої проблеми може
стати внесення змін до діючих форм звітних даних
та узгодження принципів їх формування з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності,
що дозволить усунути неадекватність звітності як
інструменту контролю за фінансовим станом кредитних спілок та притаманними їм ризиками.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено особливості організації збутової діяльності підприємств, що здійснюють виробництво органічної продукції, особливості інформаційного забезпечення процесу збуту як одного із складових, що забезпечує можливість максимізації прибутку та досягнення стратегічних цілей сталого розвитку. Досліджено переваги та недоліки існуючих підходів до формування збутової діяльності, здійснено
оцінку способів оптимізації процесу збуту органічної продукції. Звертається увага на необхідності детального відображення витрат на сертифікацію органічного виробництва для забезпечення можливості подальшого їх аналізу та можливості управління. Оскільки масовий збут органічної продукції через торгову
мережу не можливий, для органічних виробників пропонується кооперативна модель, що об’єднує виробництво, переробку та збут продукції.
ABSTRACT
The article investigates the peculiarities of marketing activities of enterprises that produce organic products,
features of information support for the marketing process as one of the components that provides the opportunity
to maximize profits and achieve strategic goals of sustainable development. The advantages and disadvantages of
existing approaches to the formation of marketing activities are investigated, the ways of optimization of the process of sale of organic products are evaluated. Attention is drawn to the need for a detailed reflection of the costs
of organic production certification to allow further analysis and management. Since mass marketing of organic
products through the trading network is not possible, organic producers are offered a cooperative model that integrates production, processing and marketing of products.
Ключові слова: збут, збутова діяльність, цілі процесу збуту, органічна продукція, стратегії збуту,
канали збуту, організація збуту, органічний ринок.
Keywords: sales, sales activity, goals of the sales process, organic products, sales strategies, sales channels,
sales organization, organic market.
Постановка проблеми. Володіння прийомами
збуту і використання методів управління збутом –
важливе знаряддя в руках управлінського персоналу, який одночасно зобов'язаний володіти здатністю відчувати ставлення покупців, їх бажання; передбачати, якому товару буде віддаватись перевага,
володіти здатністю залучення перспективних торгових агентів. Товарообіг фірми, її становище на
ринку, величина фінансового результату багато в
чому залежать від дієвості роботи системи менеджменту (вміння організувати збутовий процес таким
чином, щоб отримати від його здійснення максимальну віддачу). Тому в процесі управління збутом
важливим є уміння управляти людьми і впливати на
них; правильно розуміти і оцінювати різні фактори,
які лежать в основі визначення політики збуту і
програм, що випливають з неї. Для цього необхідно
володіти методами дослідження продукції, розуміти процес ціноутворення, особливості пакування
товарної продукції, прийоми комерційної тактики
та реклами. Всі ці знання повинні використовуватися для розробки чіткої програми збуту.
Анализ останніх досліджень і публікацій.
Проблеми організації збуту та збутовової діяльності досліджували у своїх роботах Л.В. Балабанова,
Ю.П. Васильєв, В.Г. Виноградов, В.Ф Гамалій, В.Г.

Герасимчук, І.М. Герчикова, Н.В. Головкіна, В. Дерій, М. Єрмошенко, В.Я. Кардаш, Ф. Котлер, О.
Кривешко, І. Кулиняк, А.Ф. Павленко, О. Падухевич, П.Г. Перерва, І.В. Семеняк, Х. Швальбе, Дж. Р.
Еванс та ін. Однак, враховуючи мінливість економічного середовища та факторів, що його визначають, вкрай актуальними залишаються подальші дослідження у цій сфері. Зокрема, обмежено висвітлюються питання інформаційного забезпечення
збутової політики підприємств, орієнтованих на
сталий розвиток; щодо продажу органічної продукції, які передбачають застосування нестандартних
підходів у збутовій діяльності.
Ціль дослідження полягає у висвітленні особливостей організації збутової діяльності підприємств, орієнтованих на досягнення цілей сталого
розвитку, можливостей оптимізації управління збутом органічної продукції за рахунок удосконалення
системи інформаційного забезпечення.
Основний зміст та обґрунтування отриманих наукових результатів.
Кваліфіковане управління збутом ґрунтується
на максимально продуманій організації просування
виробленої товарної продукції до кінцевих споживачів із залученням різних служб та підрозділів виробника. Адже облік, закупівля, контроль якості,
спрощення основних процесів та інші аналогічні
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функції відіграють вирішальну, хоча і непряму роль
у збутовій діяльності. Викликати сьогодні у потенційних споживачів почуття потреби в певному виді
товару нелегко: для цього потрібні вміння і організація – люди, обладнання і знання, спрямовані на
досягнення певної мети. Тому вирішальна роль відводиться плануванню, обліку, просуванню товару
та створенню певної громадської думки, в тому числі за допомогою реклами у відповідному місці та у
визначений час. Потрібно вміти складати прогнози,
обліковувати, фінансувати і контролювати, тобто,
необхідно забезпечити весь процес реалізації –
сплановану і контрольовану передачу (з оптимальною, а не максимальною, величиною прибутку) товарів зі складу виробника в користування покупця.
Раніше виробництво обмежувалось тільки здатністю випускати певну кількість продукції, а керівництво цікавили переважно фінансові, юридичні,
технічні і фізичні аспекти виробництва. Проте, в результаті стрімкого зростання цін і після того, як
професійні керівники довели свою здатність визначати практичні шляхи контролю витрат, стало очевидним, що саме виробництво втрачає своє першочергове значення. Найважливішим для отримання
прибутку в нинішніх умовах є можливість правильно оцінити ємність ринку, потреби споживачів.
Як розв’язати цю проблему найефективніше? Відповідь на це запитання характеризує сутність політики розподілу. Загальне керівництво комерційною
діяльністю забезпечує двосторонній зв'язок між
підприємством та споживачами.
Отже, комерційні можливості варто розглядати в якості єдиного суттєвого обмежуючого фактору, що впливає на виробництво. Фінансове становище, виробничі потужності підприємства та чинне
законодавство мають рівні значення. На рівні вищого керівництва комерційні умови повинні розглядатися нарівні з іншими факторами, що обмежують виробництво. Саме такий підхід характерний
для сучасного бізнесу і актуальний для всіх галузей
виробництва, які мають намір продовжувати прибуткову діяльність.
Збут є метою комерційної діяльності, але управління комерційною діяльністю набагато ширше,
ніж управління самим збутом. Комерційний адміністратор і його персонал, включаючи збутовий, повинні працювати злагоджено, як один підрозділ.
Програма збуту визначається і окреслюється до початку її виконання. Керівник збуту може сконцентрувати свою увагу на локальних проблемах і розраховувати на те, що всі труднощі, які виникають в
його діяльності, крім суто збутових, будуть усунені
на рівні вищого керівництва. Інтеграція служби
збуту в службу маркетингу може супроводжуватися передачею цій службі окремих функцій: (реклама, вивчення ринку, аналіз цін, розробка нових
товарів).
Реалізація з точки зору бухгалтерського обліку
як системи інформаційного забезпечення – це перетворення майна в гроші. Реалізація продукції – завершальний етап обороту господарських засобів,
на якому вироблена підприємством продукція продається споживачам за певну плату. Продаж – це
фізичний процес перетворення товарної форми готової продукції у виручку, отриману господарюючим суб’єктом в якості оплати за товари та послуги,
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надані клієнтам. Продаж може відрізнятися від реалізації, оскільки він пов’язаний виключно з доходом, отриманим від торгівлі продукцією та послугами, і не включає інших видів доходу.
В даний час, коли конкуренція між виробниками товарів різко зростає, а споживачі стають дедалі вибагливішими, оптимізація збутової діяльності – важливий резерв зміцнення позицій підприємства на ринку. Тому кожне підприємство
зацікавлено в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю, яка повинна бути в першу
чергу чітко спланованою та скоординованою. В
умовах запровадження європейських стандартів та
вільної торгівлі між країнами Європи і світу надзвичайно актуальним є пошук потенційних ринків
збуту, можливостей запровадження інноваційних
технологій, оцінка конкурентних переваг і можливостей щодо збереження та підвищення конкурентних позицій на відповідному ринку. Тому застосування маркетингового менеджменту, що базується
на системі інтегрованого обліку, є однією з основних умов для сталого розвитку підприємства.
Для того щоб продаж виробленої продукції
став реальністю, слід мати реальних і платоспроможних покупців, надійних постачальників сировини,
матеріалів, комплектуючих виробів тощо. Сліпе
слідування інтересам підприємства або суто особистим цілям призводить до приховування багатьох
важливих фактів або надання недостовірної інформації постачальнику про покупця. Майже всі підприємства-покупці відмовляються надавати інформацію постачальникам, але розкривають її банкірам.
Більшість підприємств незалежно від їх розміру повинні отримувати максимум інформації про
конкурентів та їх переваги. Основна мета конкурентної розвідки, як сказав Лайєм Фейхі (Liam Fahey)
[1] «допомогти підприємству перехитрити, спантеличити неочікуваними ходами й перевершити існуючих і потенційних конкурентів. Ми повинні
сприймати конкурентів як дзеркало, в яке можна
поглянути і отримати відповідь на питання про те,
наскільки перспективне наше підприємство». Користь конкурентної розвідки в тому, що вона спрямована на виявлення сильних сторін конкурентів і
тим самим може вказати на слабкі сторони нашого
підприємства у зіставленні з ними. Великі закордонні компанії давно усвідомили необхідність здійснення конкурентної розвідки і з цією метою створюють спеціалізовані відділи. SCIP (Society of
Competitive Intelligence Professionals) [2] – Товариство професіоналів конкурентної розвідки є глобальною некомерційною організацією, члени якої проводять дослідження й аналіз конкурентної ситуації
для своїх підприємств і допомагають керівництву
планувати конкурентну стратегію. SCIP акцентує
увагу на те, що промислове шпигунство не має нічого спільного з успішною конкурентною розвідкою, яка використовує виключно відкриті джерела
інформації або інші способи отримання інформації,
які відповідають етичним нормам. Основна мета
SCIP – розвивати конкурентну розвідку як професію і сферу діяльності, яка відповідає суворому етичного кодексу і в якій працюють добре підготовлені
професіонали [3, c. 8].
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Процес продажу складається з циклічних, повторюваних кроків. Саме ця властивість процесу
продажу дозволяє менеджеру заздалегідь передбачити всі проблемні ситуації і на кожному етапі провести ряд дій, які допоможуть запобігти можливим
помилкам. Залежно від поставленого завдання менеджер приймає рішення і контролює процеси (звірка рахунків і замовлень, контроль виходу і надходження вантажу).
Оскільки процес продажу завжди є циклічним,
схематично типовий порядок його здійснення можна представити у вигляді алгоритму (рис. 1.). Він
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чітко показує з чого починати, які інструменти потрібно використовувати, щоб покупець отримав потрібний товар, у потрібний час, у потрібному для
нього місці за найкращою ціновою пропозицією.
Суть процесу продажу в тому, що кожен етап вимагає не механічної дії, а контролю з боку покупця та
прийняття щоденних рішень.
Отже, потреба в товарі існує, покупець визначений, є всі дані про товар. Після цього необхідно
визначитися з номенклатурою, кількістю, способом
та терміном його постачання. Інструмент: ABCXYZ аналіз, звіт по товарообороту, звіт з продажу,
прогноз продажу, система канбан.

Рис. 1. Алгоритм процесу продажу
Покупець не повинен втрачати пильності до
того часу, поки «його» товар не буде знаходитися в
нього на складі. Суттєвою вимогою даного етапу є
постійний контроль за відвантаженням товару,
адже досить часто на практиці саме в момент завантаження відбуваються неприємні несподіванки
(машина прийшла, але не на той склад, або прийшла машина, але вона має не ті номери, що вказані
в транспортних документах, частина вантажу не
входить в контейнер, відсутній необхідний сертифікат і т. д.). Основними елементами логістики підприємства є: обробка замовлення; обсяги запасів
вихідних матеріалів і готової продукції; склади;
транспорт; рівень сервісного обслуговування.
Метою логістики є забезпечення доставки замовленої продукції в потрібний час і в потрібне місце. Тривалість логістики залежить від типу продукту, типу ринку, типу виробництва. Наявність продукту відповідної якості та його правильне
просування на ринку не гарантує успіху. Ефективний збут, тобто своєчасна доставка споживачеві
продукту, є життєво важливим елементом структури маркетингу.

Кожен етап процесу продажу від придбання замовлень (зовнішня діяльність служби збуту), їх розподілу (внутрішня служба збуту), постачання (логістика), розрахунків і платежів (фінансовий відділ,
бухгалтерія) до клієнтського обслуговування (обробка рекламацій, усунення неполадок) – це можливість отримання більшого прибутку для підприємства. Це вибір найкращого продавця, оптимальна
цінова політика, оптимальна кількість товару та
спосіб його транспортування, мінімізація витрат від
бракованого товару – словом, все, де підприємство
може знизити витрати на товар, що продається, і за
рахунок цього домогтися збільшення прибутку. Всі
інструменти, які менеджер з продажу використовує
у своїй роботі, існують саме для того, що б допомагати йому приймати правильні рішення і контролювати всі процеси руху товару.
В таблиці 1. перераховані показники, що допомагають управляти окремими етапами процесу продажу. На різних етапах доводиться контролювати
різні критерії, а саме: витрати, якість, терміни, обсяги і прибутковість. У деяких випадках їх інтерпретувати неможливо або досить проблематично.
Наприклад, клієнтське обслуговування зазвичай

24
безкоштовне, що, зрозуміло, знімає питання про
його прибутковість.
З даних і відповідних ситуації показників слід
виокремити ті, які надають істотну для управління
інформацію і є надзвичайно надійними.

Критерії

Витрати

Якість

Терміни

Обсяг

Прибутковість
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Організація процесу продажу може бути дуже
простою або дуже складною. Вона може мати невелику кількість торгових агентів, підпорядкованих
одному керівнику з відділу продажу, або декілька
ступенів керівництва між торговими агентами на
місці, включаючи головного керівника.
Таблиця 1
Показники для управління процесом продажів
Процес продажу
Придбання замов- Розподіл замовРозрахунки і пла- Клієнтське обслуПостачання
лень
лень
тежі
говування
Транспортні виВитрати на реаВитрати на викотрати по відноВитрати зовніш- лізацію по кожнання замовлення, Частка витрат на
шенню до обньої служби збуту ному замоввитрати, пов'язані з обслуговування і
сягу замовлень,
на кожного кліє- ленню, витрати
простроченням надання додаткооборотність
нта
на одиницю заплатежу (по віднових послуг
складських замовлення
шенню до обороту)
пасів
Обсяг замовСума замовлення,
лень, розмір Ступінь готовкількість замовзнижок, відсо- ності товару до
лень на кожне відток укладених відправки, час–
Частка рекламації
відування клієнта,
угод, відсоток тка помилкових
частка анульоваповторних попоставок
них замовлень
купок
Кількість відвідувань клієнтів у
Швидкість посКількість замовдень, час, що витавки, своєчасТривалість обролень на день,
Частка прострочень
трачається безпоність виконання
бки рекламації
тиждень і т. д.
середньо на прозобов'язань
цес продажу
Кількість замовлень на день, кіль- Досягнутий обкість замовлень на сяг замовлень
Частка продажів у
–
кожного співробі- по відношенню
кредит
тника зовнішньої до планового
служби збуту
Дохід з кожного Дохід з кожної
–
–
–
клієнта
угоди

У невеликих підприємствах у більшості випадків керівник (власник) одночасно управляє усіма
процесами, включаючи продаж. Ринок збуту для таких підприємств найчастіше обмежується або порівняно невеликим географічним районом, або відносно невеликим числом клієнтів, розосереджених на
великій території. Така особливість притаманна органічній продукції, яка в більшості має відносно високу вартість або виготовляється за індивідуальним
замовленням. Для такої специфічної продукції досить важко виміряти витрати та ефективність збутових послуг, які мають здійснюватися з найменшими витратами ресурсів. Тому надзвичайно важливо здійснити розрахунок збутових витрат по усім
можливим напрямам реалізації, оскільки зіставлення різних варіантів результатів і витрат на управління дозволяє оцінити економічність збутового
процесу. Необхідність формування ефективної збутової діяльності пов'язана з бажанням продавців перерозподілити існуючи ризики. Врахування ризиків
вимагає належного інформаційного забезпечення,
оскільки збутова діяльність надзвичайно чутлива
до помилкових рішень: помилкове рішення може
звести нанівець всі попередні зусилля, привести до
руйнування системи збуту. Інформаційне забезпечення збутової діяльності повинно базуватися на

комплексному підході, що всесторонньо охоплює
усі елементи збутової системи, облікове відображення усіх напрямів збуту (збутових сегментів),
усіх етапів збутової діяльності.
В Європі тренд здорового харчування є досить
поширеним, та розповсюджується досить швидко
по всьому світі. Світовий ринок органічної продукції постійно розвивається. Так, протягом 10 років
загальний її обіг зріс на 170% У країнах Європи розвиток органічного сільського господарства став
можливим завдяки реформам аграрної політики, в
основі якої є обґрунтована державна підтримка. Наприклад, у більшості країнах-членах ЄС субсидування здійснюється у розрахунку на один гектар земельної площі залежно від призначення сільськогосподарських земель. Однією з країн-лідерів за
обсягами виробництва та споживання органічної
сільськогосподарської продукції, є Сполучені
Штати Америки, де таким видом господарювання
займаються вже понад 70 років. У Європейському
Союзі з країн-лідерів на ринку органічної продукції
виділяють Німеччину, яка є одним з найбільших імпортерів такої продукції
Органічний аграрний сектор надає країнам можливість зберегти і збагатити природний капітал
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через зниження викидів, створення поглиначів вуглецю, збереження органічної речовини в ґрунті та
збільшення біорізноманіття. За даними статистичних досліджень Україна посідає 11-те місце серед
європейських країн за загальною площею сільськогосподарських угідь, сертифікованих як органічні.
Але при цьому органічні землі займають менше 1%
з 42,7 млн га сільськогосподарських земель в Україні. Загальна площа сільськогосподарських земель з
органічним статусом та перехідного періоду становить близько 300 тис. га. Частка органічної продукції зростає: за останні 5 років органічні сільскьогосподарські угіддя зросли до 421,5 тис. га. Із них
48,1% зайняті під вирощуванням зернових (7-ме місце серед країн-виробників органічних зернових).
Понад 16% займають олійні (5-те місце в світі),
4,6% — бобові (7-ме місце). Під овочами зайнято
2% угідь (10-те місце), а під фруктами — 0,6%.
Тренд «органік» набуває все більшої популярності:
невеликі й середні виробники в Україні активніше
беруться за вирощування такої продукції, а торгові
мережі виділяють цілі полиці і відкривають «органічні» відділи [4].
Переваги виробництва та збуту органічної продукції:
1) екологічні (збереження від забруднення
природних вод; збереження екологічного балансу
середовища; зменшення техногенного впливу на
ґрунт);
2) економічні (підвищення рентабельності та
конкурентоспроможності продукції; зростання чистих прибутків; зменшення залежності від зовнішніх джерел фінансування);
3) соціальні (розвиток сільських територій;
забезпечення споживачів якісними продуктами харчування; підвищення зайнятості та добробуту
сільського населення).
Збут органічної продукції досить специфічний,
супроводжується «нетиповими» витратами, які важливо правильно відображати з метою забезпечення можливості встановлення взаємозв’язку з результатами реалізації збутової діяльності. Те саме
стосується органічного виробництва, яке має бути
натуральним у всьому, воно має на увазі турботу
про природу, людей і навколишній світ на всіх етапах. Специфіка збуту органічної продукції спрямована на досягнення цілей сталого розвитку і включає економічну складову (збут має бути ефективним), екологічну та соціальну спрямованість. Тому
важливим елементом збутової діяльності щодо органічної продукції є економічне оцінювання, націлене на комплексне вирішення питань, пов'язаних з
вибором і обґрунтуванням стратегічного напрямку
збутової діяльності, визначенням контрольних показників, за якими визначатиметься доцільність та
ефективність каналів збуту, маркетингових прийомів, дієвість та результативність управління збутовою діяльністю.
Щоб стати виробником органічної продукції,
потрібно пройти складну і досить дороговартісну
процедуру сертифікації. Сертифікації підлягає весь
процес – земля як основний засіб виробництва,
умови вирощування тощо. При дотриманні усіх вимог отримуємо продукцію, яку можна маркувати як
органічну. В середньому за статистичними даними
процедура сертифікації коштує для підприємства
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60-70 тис грн. і підлягає щорічному поновленню.
Витрати на її здійснення за їх функціональним наповненням не можна вважати однозначно виробничими, адже вони здійснюються за межами виробництва і можуть відноситися до збутових, оскільки наявність сертифікату дозволяє продавати продукцію
як органічну. Для управління та подальшого аналізу необхідно забезпечити максимальну деталізацію витрат на сертифікацію, оскільки вона має циклічний характер і у кожному з наступних періодів
сертифікації підприємство на основі аналізу структури і розміру витрат матиме можливість їх мінімізувати.
Технологічний процес вирощування органічної продукції теж вимагає додаткових витрат, що
формують її виробничу собівартість. Він передбачає, що у рослини вирощують без добавок, регуляторів росту (без мінеральних та хімічних добрив).
Натомість для боротьби зі шкідниками застосовують фізичні та біологічні методи: ультразвук, шум,
світло, пастки, температурні режими. У тваринництві ведуть діяльність без використання кормових
добавок та інших небезпечних речовин. В якості добрив використовують рослинні залишки, гній, зелені добрива, а також відбувається розширення посівних площ для вирощування сидератів, оскільки
обов’язковою умовою органічного виробництва є
покращення якості ґрунту. Витрати зростають ще й
за рахунок того, що більшість робіт по вирощуванню органічної продукції виконують вручну та за
допомогою малої механізації, щоб не пошкодити
рослини. Для тварин створюють безстресові умови
утримання та транспортування.
Забезпечення ефективного збуту органічної
продукції передбачає комплекс заходів, які мають
на меті відшкодування витрат на виробництво, сертифікацію та безпосередній продаж органічної продукції. Збутова політика повинна формуватися таким чином, щоб купуючи молоко покупець був упевненим в тому, що воно дійсно не містить добавок,
не розбавлене водою, що тварина мала належний
догляд. Черговим кроком для захисту споживачів,
стимулювання та захисту виробників органічної
продукції є прийняття Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» [5],
який вступив у дію 2.08.2019 р. і має на меті очистити ринок від псевдоорганіки. Закон встановлює
вимоги до виробництва органічної продукції за галузями, її обігу, маркування та реалізації, а також
механізм сертифікації органічного виробництва.
Його практична реалізація дозволить споживачам
отримати лише справжню органічну продукцію, а
виробникам чесно її продати завдяки посиленню
контроль над будь-якими маркуваннями з приставками: «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та будь-яких однокореневих похідних від цих слів з префіксами «біо», «еко-» тощо будь-якими мовами. Адже ринок органічної продукції регулюється недостатньо і в
умовах необізнаності споживачів досить часто виробники маніпулюють їх споживчими перевагами,
позначаючи товари написами: «екологічно чистий
продукт», «органічний продукт». Отже, досягти бажаного результату в популяризації та нарощуванні
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продажу органічної продукції однією лише рекламою навряд чи можливо. Тому в процесі збуту органічної продукції дієвим засобом маркетингової
комунікації може бути пропаганда. Пропаганда
(public relations – англ. громадські зв’язки; publicity
– публічність, гласність) – організація громадської
думки, яка сприяє успішному функціонуванню підприємства, досягненню ним поставлених цілей [6].
Необхідність запровадження пропаганди обумовлена тим, що населення України не може собі дозволити купувати органічну продукцію, так як рівень доходів не відповідає бажаному. Є спеціалізовані магазини які продають виключно органічну
продукцію, їх не так то і багато, але ціни на продукцію досить високі. І, в принципі, цей фактор є теж
обґрунтованим, так як фермери витрачають немалі
кошти для виробництва даної продукції, вона має
не масштабний характер, а роздрібний і відповідно,
ціни встановлюються досить високі, щоб окупити
всі затрати та отримати прибуток. В Україні споживання органічної продукції на душу населення є
значно меншим, ніж в країнах ЄС, і складає 0,5
євро. Наприклад, у Швейцарії вартість органічних
продуктів на душу населення дорівнює 274
євро/чол., а в ЄС – 40 євро/чол..На даний момент
попит на органічну продукцію в ЄС значно перевищує пропозицію, чого нажаль не спостерігається в
нас.
Цілями пропаганди є поліпшення престижу і
репутації підприємства, формування і підвищення
зацікавленості споживачів у його товарах чи послугах, переконання споживачів у тому, що діяльність
підприємства націлена на вирішення їхніх проблем,
підвищення міри лояльності власного персоналу,
суб’єктів ринку і держави до підприємства, поширення комерційно важливих даних через засоби масової інформації, в кінцевому рахунку створення
сприятливих умов у навколишньому бізнес-середовищі. Дія пропаганди щодо можливого збуту органічної продукції націлюється на споживачів, засоби
масової інформації, постачальників, посередників,
інших потенційних споживачів. Вона спрямовується на заохочення споживачів придбати продукцію. Важливим у створенні товару органічного виробництва як системи елементів є пошук і реалізація суттєвих переваг для споживачів проти
товарних пропозицій конкурентів у широкому діапазоні – від упаковки до екологічної безпеки. До певної міри товар повинен мати унікальні характеристики.
Невирішеною проблемою є те, що від початку
виробництва органічної продукції упродовж всього
періоду її сертифікації виробник несе додаткові витрати, отримує фактично органічну продукцію, але
продавати її в якості органічної не має можливості
за відсутності сертифікату. Тривалість сертифікації
залежить від галузі: сертифікація органічної суниці
триває до трьох років; пасовищ та полів з однорічними рослинами – до двох років, з багаторічними
рослинами – 36 місяців. В органіці взагалі неможливо отримати сертифікат раніше, ніж за 6 місяців
– і то у виключних випадках, якщо є підтверджуючі
документи, що це земля цілинна. Продукція ферм з
вирощування худоби (м'ясо) і коней сертифікується
протягом року; кіз, свиней і корів (молоко) – півроку, птиці (м'ясо) до трьох місяців. Частково ця

Sciences of Europe # 50, (2020)
проблема вирішується видачею так званого сертифікату «проміжного періоду», який означає, що фермер через певний час отримає органічний сертифікат. Цей проміжний період дає можливість купувати сертифіковане насіння чи саджанці, висівати
сидерати, але отриманий врожай ще не буде вважатися сертифікованим. Незважаючи на відсутність
сертифікату продукцію вже можна продати дорожче, ніж звичайну, але успішність продажу визначається заходами та прийомами збутової діяльності. Тому насамперед підприємству необхідно забезпечити деталізацію в обліку та внутрішній
звітності даних про витрати на вирощування органічної продукції на усіх рівнях: від підготовки ґрунту до пакування та передачі покупцям. Лише такий комплексний підхід забезпечить можливість
прийняти рішення щодо подальшого виробництва
такої продукції з огляду на його ефективність та перспективи. Якщо витрати на органічне виробництво суттєво відрізняються від аналогічного традиційного виробництва, але не відшкодовуються
отриманим доходом, це сигнал до покращення збутової системи, розширення каналів збуту. Оптимальним є вихід на зовнішній ринок використовуючи
прийоми прямого продажу (експорту). Однак, для
більшості дрібних фермерів такий спосіб збуту недосяжний. Для органічних виробників в Україні
пропонується об’єднувати виробництво, переробку
та збут продукції у кооперативну модель, що забезпечуватиме демократичний контроль над діяльністю, розподіл прибутку, доступ до капіталу. Масовий збут органічної продукції через традиційну мережу роздрібної торгівлі на вітчизняному ринку
поки що неможливий. Перспективною для орієнтованих на органічне виробництво підприємств є налагодження переробки органічної сировини. Однак,
це додаткові витрати, джерелом яких є досить дорогі кредитні ресурси.
Висновки та пропозиції. Всі інституції, які
регламентують органічний бізнес, передбачають
зміну підходів до організації збутової діяльності,
методів збуту та способу мислення. Збутова діяльність щодо органічної продукції в першу чергу орієнтована на досягнення цілей сталого розвитку і
включає економічні, екологічні та соціальні складові. Тому отримання прибутку – одна із складових
комплексної системи, яка не виключає екологічного та соціального фактору. Специфіка збутової
діяльності передбачає здійснення додаткових маркетингових і збутових витрат (сертифікація, маркування, пакування, пропаганда здорового способу
життя), тому вимагає удосконалення системи інформаційного забезпечення управління процесом
збуту в режимі реального часу. Оскільки органічне
виробництво є більш затратним порівняно із традиційним, збутова діяльність повинна орієнтуватися
на прямий збут без посередників, послуги яких ще
більше збільшують комерційну вартість продукції
та послаблюють її конкурентні позиції на ринку.
Пропоновані підходи стосуються не конкретних товаровиробників, а спрямовані на формування в суспільстві стійкого позитивного іміджу органічного
виробництва та органічної продукції.
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ABSTRACT
With the development of organic production in Ukraine there is a problem of insufficient information that
would satisfy the needs and requests of stakeholders, the lack of regulation of accounting management of such
production, the lack of methodological developments in the accounting of costs and output, which would take into
account organizational and technological features of organic agricultural production. The purpose of the study is
to summarize the existing methodology for cost accounting and output of organic products and to formulate proposals aimed at solving these problems.
On the basis of the research of legal acts, the existing approaches to the definition of the main categories of
organic agricultural production are generalized. The necessity of separate accounting of production costs of organic, inorganic and transition products is substantiated, which will have a significant impact on the architecture
of the cost accounting system. The specifics of organic production and its impact on accounting organization and
methodology are outlined. The system of cost accounting objects is offered, taking into account the peculiarities
of technological processes of organic production operators. An expanded nomenclature of cost items has been
created to ensure effective control over the organic production process. The structure of the section "Cost accounting" of the work plan of accounts of enterprises-operators of organic production is proposed.
Keywords: production costs, organic production, accounting items, accounting policies, documentation, cost
accounting items, bills.
Formulation of the problem.
The organic market is one of the most dynamic
food markets in the world. According to experts,
Ukraine has an extraordinary resource and economic
potential to occupy one of the leading places in the production of organic products on the European and world
markets. One of the urgent problems of organic production is the assurance of real quality and conformity of
organic products to the requirements of organic production.
State policy in ensuring compliance with the rules
of circulation and labeling of organic products for the
benefit of consumers is primary important to solve this
problem. However, it is equally important to ensure
transparency and honesty of organic production at all
stages. It is impossible to achieve this without highquality information support to a wide range of stakeholders on the state of organic production development
in Ukraine and by industries and regions (number of
operators, area, types of production); quantity of organic produce obtained and its cost; income, costs and
efficiency of organic production, etc.
Today, there is insufficient information to meet
the needs and requests of stakeholders to ensure effective management of organic production at both micro

and macro levels. The basis of information in production management support is systematic accounting, financial and statistical reporting.
Analysis of recent researches and publications
Organizational, legal, environmental aspects of
the development of organic agricultural production are
not ignored by Ukrainian scientists. Actual ecological,
economic, organizational and financial aspects of organic agricultural production are researched and substantiated by scientists of Vinnytsia National Agrarian
University. Problems of ecologically directed activity
of agrarian sector of economy, certification of a special
branch of dedicated works G. Kaletnik, N. Pryshlyak
[1]. The influence of globalization processes on the development of the organic market in Ukraine and the export potential of the Ukrainian organic market have
been investigated in the works of V. Mazur, S. Kovalchuk [2], O. Khaetska [3], approaches to financing organic production are considered by O. Prutska [4] and
others.
However, with regard to the scientific and applied
problems of accounting in organic production, there is
a lack of scientific experience. Some issues of the formation of management information on organic production are investigated in the works of Yu. S. Tsal-Tsalka
[5].
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Highlighting previously unresolved parts of a
common problem.
The fragmentary nature of the theoretical and
practical studies on organic production accounting, the
lack of a methodology for accounting for the costs and
output of organic agricultural products, causes the
problem of adequate information support about the
specified management processes at all levels.
Given the increase in the number of organic farming operators, the increasing demand for their products
and the lack of information support for management
and other stakeholders, the problem of accounting for
organic farming costs is currently urgent and needs
comprehensive research.
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The purpose of the article
The purpose of the publication is to study the existing methodology for accounting the costs and output
of organic crop production, as well as to formulate proposals based on it, aimed at solving the problems of accounting management of organic production.
Outline of the main research material.
The development of organic food production is
one way of addressing the global economic, environmental, and social challenges of today's world. O. Prutskaya distinguishes a number of positive effects from
the development of organic production. Economic,
environmental and social are among them (Fig. 1).

The effects of the development of organic production

Economical
Increasing export potential,
Increasing employment
and rural development;
Resource saving and reduction of energy consumption of agricultural
production

Ecological

Social

Reduction of anthropogenic load on the environment;
Reduction of soil compaction, pollution of reservoirs and atmospheric air;
Environmental protection
and conservation of biodiversity;
Land conservation and
improvement

Promotion of healthy eating;
Improving public health;
Improving the well-being
of the rural population;
Harmonious development
rural areas;
Formation of environmentally oriented consciousness

Figure 1. Advantages of organic production
Source: [4]
soil conservation, ecosystems, food security and nutrition. Such a system is designed to create conditions that
support environmentally, socially and economically
feasible production of agricultural products [6].
In recent years, there has been a positive trend in
the development of organic agricultural production in
Ukraine (Table 1).
Table 1
Dynamics of the main indicators of organic production in Ukraine
Indicators
Years
Deviation 2018 to
2016
2016 2017 2018
Number of organic production operators
246
504
588
342
Area of organic production land (including land in transition),
210
289
381
171
thousand hectares
Source: author-based [7]

Achieving these effects is possible due to the organizational and technological specificity of organic
production. As defined by the International Federation
of Organic Agricultural Movement (IFOAM), organic
agriculture is a holistic production system that provides

Experts estimate that the rate of organic production in Ukraine is 5.5 times higher than in Europe and
4.9 times higher than in the world. In 2018, Ukraine
ranked 4th in terms of organic supplies to the EU (266.7

thousand tonnes). According to official statistics,
Ukraine ranks 11th among European countries and 24th
in the world by total area of agricultural land certified
as organic (Table 2).
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Table 2
Areas of agricultural land involved in organic production (including land in transition period), 2018
№
Country
Area, thousand ha
1
Australia
35645
2
Argentina
3386
3
China
3023
4
Spain
2082
5
USA
2031
6
Italy
1909
7
Uruguay
1882
8
India
1780
9
France
1744
10
Germany
1373
…
…
…
24
Ukraine
289
Source: author-based [7]

However, organic lands occupy less than 1% of
the 42.7 million hectares of agricultural land in Ukraine
Organic production in Ukraine is mainly oriented to
foreign markets [7].
The dynamics of its development depends on the
full and clear legal regulation of organic production.
The Ukrainian legislation in the field of organic production is currently being formed. The basic normative
act defining the legal, economic and social bases of organic farming in Ukraine is the Law of Ukraine “On
production and circulation of organic agricultural products and raw materials” of 03.09.2013. № 425-VII. This
Law defines the legal and economic bases for the production and circulation of organic agricultural products
and raw materials and aims to ensure the proper functioning of the market of organic products and raw materials, as well as to ensure consumer confidence in
products and raw materials labeled as organic [8].
The law treats the production of organic products
(raw materials) as the production activities of natural or
legal persons (including cultivation and processing),
where such production excludes the use of chemical
fertilizers, pesticides, genetically modified organisms

(GMOs), preservatives, etc., and all during the production (cultivation, processing) stages, the methods, principles and rules laid down by law for the production of
natural (environmentally friendly) products and for the
conservation and restoration of natural resources are
applied.
On August 2, 2019, the Law of Ukraine “On Basic
Principles and Requirements for Organic Production,
Circulation and Labeling of Organic Products” came
into force on July 10, 2018 №2496-VIII [9]. According
to this regulation, organic production is a certified activity related to the production of agricultural products
(including all stages of the technological process,
namely primary production (including harvesting),
preparation, processing, mixing and related procedures,
filling , packaging, processing, restoration and other
changes in the state of production), which is carried out
in accordance with the requirements of the legislation
in the field of organic production, circulation and labeling of organic products.
The terms “organic plant growing”, “organic animal husbandry”, “organic aquaculture” are separately
defined in this Law (Table 3).
Table 3
Main categories of organic agricultural production in accordance with the Law of Ukraine
"On basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products
Terms
Definition of a term
Organic
certified activity related to the production of agricultural products (including all stages of the
production
technological process, namely primary production (including harvesting), preparation, processing, mixing and related procedures, filling, packaging, processing, recovery and other
changes in the state of production), which is carried out in compliance with the requirements
of the legislation in the field of organic production, circulation and labeling of organic products.
Organic crop
organic production related to the cultivation of cultivated plants, as well as the procurement
production
of wildlife facilities in compliance with the requirements of the organic production, circulation and labeling of organic products.
Organic
organic production related to the keeping, breeding (production) of farm animals (including
animal
poultry and insects) and products for the production of animal products.
husbandry
Organic
organic production related to the artificial breeding, keeping and cultivation of aquaculture
aquaculture
facilities in accordance with the requirements of the organic production, circulation and labeling legislation for organic products.
Source: author-based [9]

Therefore, the basic condition for organic agricultural production is its implementation in accordance
with the requirements of the legislation in the field of
organic production, circulation and labeling of organic

products.
General requirements for organic production (Article 14, item 1) identified the need to separate in time
or space the production and storage of organic products,
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including accounting of such products, from the production and storage of inorganic products and products
in transition [9]. That is, at the legislative level, organic
production operators are required to organize separate
accounting of the costs of production of organic, inorganic and transition products, which must be taken into
account when building a system of accounting objects
cost.
Production cost accounting is a complex and complex process that involves documenting operations, defining a list of production cost items and their composition; cost accounting and costing objects; structure of
subaccounts and analytical accounts of direct and indirect production costs; the procedure for displaying
costs on bills and how to include costs in the cost of
each costing object; choice of methods of estimation
and accounting of finished goods (main, related, byproducts), accounting of expenses of future periods; de-
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velopment of methodology and technique for accounting of production costs and forms of internal reporting
on costs and output.
The initial accounting stage is the registration of
transactions with primary documents. With regard to
accounting for the management of organic production
costs, the primary documents involved in the process
should include information on the following areas for
future use:
- operational analysis, internal control and management;
- generation of information for financial reporting
purposes by national standards;
- the formation of information for the purposes of
financial reporting by international standards;
- formation of information for tax reporting.
With such a comprehensive approach, the primary
document will perform a control and information function that will ensure effective cost management (Fig. 2).

FUNCTIONS OF PRIMARY
DOCUMENTS

Control

Informational

Function
realization

Function
realization

• initiating an operation;
• permission to carry out the operation;
• setting the task;
• control over its implementation;
• recording the fact of the operation and
the results of the task

Selection of information features in the
directions for later use
• operational analysis, internal control
and management;
• corporate governance;
• generating information for financial
reporting purposes by national standards;
• generating information for financial
reporting purposes in accordance with international standards;
• forming information for tax reporting.

Figure 2. Functions of primary documents
Source: author-generated
The implementation of the control function is ensured by initiating the operation, its resolution, setting
the task, monitoring its execution and recording the fact
of the operation and the results of the task. Due to the
strict prohibitions and restrictions on organic production, the control function of primary documents is particularly important.
The implementation of the information function is
ensured by including in the content part of the document all the necessary information, with the allocation
of its features in the directions for further use. Alloca-

tion of information by directions of use enables grouping of information for different levels and directions of
use, in different sections for forming of reporting and
analytical forms, which would satisfy information
needs and requests of a wide range of interested persons.
The lack of developed standard documents for accounting of costs and output of organic products necessitates the formation of a package of primary documents independently by economic entities. At the same
time the standards of organic production, requirements
of the current legislation on production, circulation and
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labeling of organic products, technology of its production must be taken into account.
In terms of organic production accounting should
be organized by its industries in the composition of
which is defined:
• organic crop production (including seed and
seedlings);
• organic livestock (including poultry, beekeeping);
• organic mushrooming (including the cultivation
of organic yeast);
• organic aquaculture;
• production of organic seaweed;
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• production of organic food (including organic
winemaking);
• production of organic feed;
• harvesting of organic flora [9].
The objects of accounting of costs in agrarian production, according to the Methodological recommendations for planning, accounting and costing of production (works, services) of agricultural enterprises, are
crops (groups of crops), species and groups of animals
[10]. However, due to the specifics of the processes of
organic production operators, building a system of cost
accounting entities for such entities will be somewhat
more complicated (Fig. 3).

OBJECTS OF ACCOUNTING OF COSTS OF ENTITIES - OPERATORS OF
ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION

Production costs of
inorganic products

Transition costs

Production costs of
organic products

- industry;
- production units;
- cultures (groups of crops),
species and groups of animals.

- organic production;
- organic production;
- the transition period;
- production units;
- production units;
- cultures (groups of
- cultures (groups of
crops), species and groups
crops), species and groups
of animals.
of animals.
Figure 3. Organic
production cost accounting system

Source: author-generated
Accounting is intended to ensure the proper functioning of organic production. In addition, as Yu.S. ZalTzalko mentioned, accounting aims to ensure consumer
confidence in products and raw materials labeled as organic [5]. This is possible provided that all stages of
organic production are properly documented. The lack
of developed standard documents for accounting of
costs and output of organic products necessitates the
formation of a package of primary documents independently by economic entities. Organic production

standards, requirements of the current legislation on
production, circulation and labeling of organic products, production technology of production must be
taken into account.
In the process of organic production, only substances legally defined (ingredients, components) are
allowed to be used, with the maximum levels allowed.
It is forbidden to use agrochemicals, pesticides, antibiotics for preventive purposes, hormonal drugs, animal
growth stimulants, etc. (Figs. 4, 5)
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Requirements for organic plant growing

use for the protection of plants mainly agrotechnical, biological, mechanical and physical
methods, taking into account appropriate crop rotations, as well as by selecting suitable species
and varieties resistant to pests and diseases;
the use during cultivation and treatment of plants of methods that optimize the biological
activity of soils, ensure a balanced supply of nutrients to plants, including the use of living
microorganisms;
use of fertilizers, ameliorants, materials of microbiological, vegetable or animal origin and
other substances used to increase soil fertility and crop yields, to improve the quality of biodegradable crop products, provided they are included in the List of Ingredients (Ingredients) permitted for use in the organic production process and which are authorized for use in maximum
quantities;
ban on the use of mineral nitrogen fertilizers;
use of inorganic plant protection products, ameliorants, plant growth regulators only in the
order and volumes determined by the legislation in the field of organic production, circulation
and labeling of organic products, provided that they are included in the List of substances (ingredients, components) that can be used in the organic process production and which are authorized for use in maximum quantities;
regular cleaning and disinfection of premises and structures used for organic plant production with substances that can be used in the organic production process and which are allowed
to be used in maximum quantities;
use organic seed for sowing and use for planting organic planting material;
biological control of pests and diseases of plants.
Fig. 4. Requirements for the production of organic plant production
Source: author-based [9]
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Regarding the
origin of animals

Requirements for the cost of organic livestock

About retention
methods

About breeding

About feeding

33
- born of animals bred in accordance with the requirements of organic
animal husbandry;
- grown by the operator after the end of the transition period;
- kept from birth, in accordance with the requirements of organic animal
husbandry;
- the introduction into the holding of inorganic animals solely for breeding
is allowed;
- animals kept on the holding at the beginning of the transition period and
livestock products may be considered organic after the transition period.

- humane treatment of animals;
- staff working with animals must have basic knowledge and skills regarding the health and proper maintenance of animals;
- providing animals with permanent access to open air and free-range areas;
- the number of livestock should be limited, taking into account the specific features of preventing excessive damage to vegetation, soil erosion and
contamination caused by animals;
- prohibition of tethering or isolation of livestock, except where necessary
for a limited time for the safety of others, animal welfare or veterinary purposes;
- reproduction of animals must occur naturally, but artificial insemination
is allowed;
- the use of hormones during reproduction is prohibited;
- the use of cloning and transplantation of the embryo is prohibited;
- selection of appropriate breeds adapted to the conditions of the breeding
area, viable and resistant to disease to prevent animal suffering and the need
for surgery.
- feeding animals with organic feeds appropriate to their stage of development;
- constant access to livestock for pastures or green and roughage;
- forced fattening is prohibited;
- inorganic feed materials of plant origin, feed materials of animal and mineral origin, feed additives, certain animal feeding products used as process
additives, may be used, provided that they are included in the List of substances (ingredients, components) that can be used in the process of organic
production;

Disease
prevention and
veterinary
treatment

- selection of species and species of animals adapted to local conditions;
- use of high quality forages;
- immediate treatment of the disease to prevent the suffering of animals;
- prohibition of the use of synthetic allopathic veterinary medicines and
antibiotics, except in cases specified by the Law, to prevent animal suffering;
- prohibition of keeping animals in a way that can lead to anemia;
- use of immunological veterinary preparations is allowed.

About cleaning
and disinfection

regular cleaning and disinfection of premises and buildings by means
included in the List of substances (ingredients, components) that may be used
in the process of organic production

Fig. 4. Requirements for the production of organic livestock products
Source: author-based [9]
Such prohibitions and restrictions make the organization of the expense of seeds, planting material, plant
and animal protection, fertilizers particularly detailed

in order to ensure effective control over the production
process. This can be achieved by grouping and accounting the cost of the cost items.
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Table 4
Nomenclature of cost accounting articles of organic farming
Cost Accounting Articles
Composition of expenses related to the article
1
2
Includes basic and additional remuneration of employees diSalary expenses
rectly engaged in the technological process of production
Seeds and planting material:
- Purchasing organic;
Includes the value of seeds and planting material of our own
- grown during the transition period;
production and purchased that are used for the sowing
- grown under conditions of organic produc- (planting) of appropriate crops and plantations, except young
tion;
perennial plantings.
others
Reflect the complex price of fuel, which includes its cost for
Fuel and oil
technological operations, as well as the cost of oils, etc.
Fertilizers:
- fertilizers, ameliorants, microbiological,
vegetable or animal origin;
- other substances used to increase soil fertilIncluded are costs of organic (manure, peat, compost, maity and crop yields, which are biodegradable; nure, etc.), mineral, bacterial, other fertilizers and micro fer- fertilizers and soil improvers that can be
tilizers.
used in organic production in maximum
quantities;
others.
Means of protection of plants and animals:
- organic plant and animal protection products;
The cost of biological and other means used to control
- inorganic plant and animal protection prodweeds, pests and diseases of agricultural plants and animals
ucts, growth regulators included in the List of
is included.
substances (ingredients, components) that can
be used in the organic production process;
others.
Feed:
- made from organic feed materials using predominantly biological, mechanical and physical production methods;
The cost of feed is displayed own production and purchased,
- content in the feed not more than one
the cost of moving them internally from the field to a perma- an ingredient of agricultural origin produced nent storage location. This article also covers the cost of forduring the transitional period;
age preparation fodder workshops and fodder kitchens
- purchased (meeting the requirements of organic production);
others.
Raw materials:
- raw materials and materials that can be used
The costs of raw materials, other materials allowed for use in
in the organic production process;
the process of organic production by technology, allowed for
- raw materials and materials that can be used
use with restrictions and others are displayed.
in organic production in maximum quantities;
- others.
The cost of work and services of its own ancillary industries
that meet production needs and the cost of production serWorks and services
vices provided by third parties, including water charges for
irrigation and other services, are reflected.
Amounts for the remuneration of employees engaged in repair operations, the cost of spare parts, repair and construcExpenses on repair of fixed assets
tion and other materials spent on the ongoing repair of fixed
assets, including the cost of fuel and lubricants used for repair and running machines after repair.
Expenses for depreciation, rent, water supply, drainage,
Other expenses for the maintenance of
electricity, heating and other objects of the plant indusfixed assets
try.
Costs that are directly related to the production of certain
crop products and are not included in one of the above artiOther expenses
cles are displayed, namely: the cost of overalls and work
footwear given to employees; payments for property insurance, crops and more
Total expenditures
Brigade, farm, workshop and overhead costs are displayed
Source: author-based [9, 10]
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In determining the items of expenditure, it is necessary not only to properly formulate their structure,
but also to give comprehensive characteristics of the
composition of each article. This is especially true of
the specific costs of organic production.
The proposed system of accounting records will
make it possible to differentiate between the costs allowed by the legislation for implementation in organic
farming and the costs for which there are certain limitations. This, in turn, will improve the information sup-
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port of the control function of the management of organic production and will provide the opportunity to
reasonably calculate the cost of production.
Formed at the enterprise nomenclature of cost
items, as well as the method of calculating the cost of
organic products, the method of its assessment, it is advisable to approve the relevant regulatory document
(order or regulation on accounting policies). As a separate annex to such an ordinance, it is advisable to develop a work plan of accounts that takes into account
the features of organic production (Table 5).
Table 5
Work plan of accounts (fragment) of enterprise-operator of organic production
Account code (subacAdditional attributes of
Account name
Analytics
count)
analytics
1
2
3
4
Production costs
Production
23
Years of production;
Organic crop production. cultures (groups of culCrop Transition.
tures);
Plant growing
231
Inorganic crop produc- fields;
tion.
production units;
cost items.
Organic animal hus- Types of production;
bandry.
groups of animals;
Livestock
232
Livestock transition.
production units;
Inorganic livestock.
cost items.
. Organic production Cost items;
Total expenditures
91
overheads.
production units;
Transition overheads.
permanent or variable.
Final product
Products of agricultural
27
production
Organic crop production.
Crop production in transiCrop production
271
tion.
By types of products.
Inorganic crop production.
Organic livestock products.
Livestock products in
Livestock products
272
By types of products.
transition.
Inorganic livestock production.
Source: author-generated

According to the study, the accounting policies of
organic production companies, in most cases, do not
take into account the technological features of organic
production. The proposed components of accounting
policies for organic production costs will allow them to
be organized separately and, therefore, to provide information needs of users.
Conclusions and suggestions
In the absence of regulatory regulation of accounting in the conditions of organic production, the formation of internal accounting regulations is a prerequisite for the effective management of such production.
The application in the accounting practice of organic
producers of the proposed system of cost accounting
objects, which takes into account the specific technological processes of operators of organic production,
will allow to organize a separate accounting of the costs
of production of organic products, inorganic products
and products of the transition period.

The introduction of the developed nomenclature
of cost accounting articles will allow to differentiate
into accounting the expenses allowed by the legislation
in the conditions of organic production, from the expenses for which there are certain restrictions. This will
improve product quality control information. The
formed system of analytical accounts is called to provide information needs of management on expenses in
organic production.
Believed that the promising directions of further
scientific research on this issue are the development of
methods of cost accounting and costing of organic agricultural products; methods of accounting and distribution of overhead costs; displaying relevant information in financial, management and statistical reporting; development of methodological support for
accounting of organic production costs. Given the strategic prospects for the development of organic agricultural production in Ukraine, as part of the sustainable
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development concept, it is necessary to develop a unified system for informing the institutions of society in
order to assess the state of organic production, formulate a strategy for its development and to ensure effective management of these processes.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассмотрены теоретические аспекты управления затратами. На основе которых
была определена цель, проблема, актуальность, подходы исследования зарубежных ученых. А также представлены концептуальные положения системы управления затратами, где изучены критерии по сохранению, функционированию и развитию системы управления затратами.
ABSTRACT
This article discusses the theoretical aspects of cost management. On the basis of which the goal, problem,
relevance, research approaches of foreign scientists were determined. The conceptual provisions of the cost management system are also presented, where the criteria for the preservation, operation and development of the cost
management system are studied.
Ключевые слова: управление затратами, издержки, прибыль, планирование затрат.
Keywords: cost management, costs, profit, cost planning.
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Управление затратами является важным видом
деятельности предприятия. От его уровня зависят
финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования, их финансовая устойчивость, которая является также
важным показателем, которая охватывает все стороны хозяйственной деятельности, а также собранные результаты использования всех производственных ресурсов.
Под управлением понимается целенаправленное воздействие субъекта управления на его объект
для достижения определенных результатов. Следовательно, управление затратами – это воздействие
на них с целью улучшения результатов деятельности предприятия, достижения высокого экономического результата [2].
Целью исследования является изучение различных подходов в управлении затрат на предприятии.
Методологической базой послужили труды
отечественных и зарубежных авторов, исследовавших феномен системы управления затратами.
В научной среде исследования в области применения и сочетания различных систем управления
затратами занимались такие известные зарубежные
ученые как К. Друри [6], Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер,
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Ш. Датар [7], Р. Каплан, Р. Купер [8], П. Хорват [9],
Г. Кокинз [10], а также отечественные специалисты
А.Д. Шеремет [11], Н.Г. Данилочкина [12], С.А. Николаева [13], В.Э. Керимов [14], Т.П. Карпова [15]
и другие.
Характеристики понятия «система управления
затратами», как объекта управленческих решений
представлена в трудах Р. Каплан и Р. Купера, где
под системой управления затратами они понимают
исполнение трех основных функций. Первой - распределительной, т.е. применительно к промышленным предприятиям, производственные издержки
данного периода относят на выпуск готовой продукции так, чтобы их можно было разделить между
стоимостью реализованной продукции и стоимостью запасов. Второй – информационной, где системы управления затратами обеспечивают обратную связь работникам и менеджерам, поставляя информацию об эффективности процессов и контроле
издержек. Третьей - контрольной, информация используется для оценки затрат по операциям, продуктам, услугам и отдельным клиентам [8].
Савицкой Г.В. эффективность системы управления затратами рассматривается с позиции факторного анализа. Факторы эффективности системы
управления затратами представлены на рисунке 1.

Формы и методы учета затрат, применяемые на предприятии;

Степень автоматизации учетно-аналитического процесса на предприятии;

Состояние планирования и нормирования уровня операционных затрат;

Наличие соответствующих видов внутренней отчетности об операционных затратах,
позволяющих оперативно выявлять отклонения, их причины и своевременно применять
корректирующие меры по их устроению;
Наличие специалистов, умеющих адекватно анализировать и управлять процессом
формирования затрат».
Рисунок 1. Факторы эффективности системы управления затратами
Источник: составлено авторами по данным [16]
По мнению Т.П. Карповой система управления
затратами формирует информацию о затратах для
принятия эффективных управленческих решений
руководителями предприятия различного уровня
[15]. Содержание системы управления затратами и
результатами определяется целями управления, оно
может быть изменено по решению администрации
в зависимости от задач и целей, поставленных перед руководителями внутренних подразделений.
Согласно исследованиям Г.Л. Багиева и А.Н.
Асаул система управления затратами рассматривается как многоуровневая и целевая система, где

объектом управления выступают затраты организации, а субъектом − управляющая система [17].
По мнению Вороновой Е.Ю. затраты представляют собою денежное отображение размера ресурсов за конкретный промежуток, примененных в изготовление и реализация продукта, которая модифицируются
в
первоначальную
стоимость
продукта, трудов и услуг [1].
И.А. Сытников, в системе управления затратами подчеркивал характерные для неё свойства,
функции и связи, в полной степени охватывающие
процессы и явления, основные точки зрения, руководящую идею их освещения, ведущий замысел и
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конструктивные принципы деятельности предприятия, и адаптирующая последние достижения в теоретической и практической области знаний к реальным условиям функционирования предприятия»
[18, С. 133-135].
Н.В. Марченко под системой управления затратами понимается элемент общей системы управления предприятием, обладающий общими свойствами, функциями и связями, реализация которых
направлена на повышение эффективности деятельности предприятия посредством осуществления
комплекса целенаправленных действий по оптимизации затрат [20, 25 с.].
В работах Н.С. Михайловой и А.А. Михайлова
система управления затратами рассматривается как
комплекс мероприятий, методов и средств, обеспечивающих координацию действий по прогнозированию и оптимизации себестоимости продукции.
По их мнению, эту систему следует рассматривать
Критерии
Объект
управления
Субъект
управления
Цель

Задачи

Функции

Принципы

Методы

Sciences of Europe # 50, (2020)
как целевую, составную часть единой системы
управления предприятиям на всех его уровнях. [21,
С. 69-71].
Обзор научной литературы показал, что единой общепринятой трактовки понятия «система
управления затратами» не существует. Ученые
трактуют данное понятие основываясь на различных категориях: по целям управления и принятия
управленческих решений (Карпова Т.П.), по функциям (Купер Р., Каплан Р., Савицкая Г.В.), субъектам и объектам управления (Багиев Г.Л., Асаул
А.Н.), по элементам системы управления (Сытников И.А., Михайлова Н.С., Михайлов А.А.), с точки
зрения вхождения системы управления затратами в
общую систему управления предприятием (Марченко Н.В.).
Сложность феномена управления затратами
рассматривается в различных Концептуальных положениях, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Концептуальные положения системы управления затратами
Характеристика

Затраты предприятия по разным этапам жизненного цикла продукции.
Руководители, менеджеры и специалисты предприятия, активно участвующие в
процессе управления затратами.
Оптимизация структуры и размера затрат для повышения эффективности
деятельности предприятия посредством управления затратами.
− точное определение затрат по видам продукции, производственным
подразделениям, географическим регионам, бизнес-процессам и т.д.;
− исчисление себестоимости единицы продукции;
− идентификация затрат по стадиям жизненного цикла товара, работы, услуги;
− поиск резервов снижения затрат на всех этапах жизненного цикла продукции;
− формирование управленческой информации о затратах, способствующей
измерению и оценке результативности (производительности труда, фондоотдачи,
инвестиционных вложений);
− оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
− принятие обоснованных краткосрочных и долгосрочных управленческих решений.
− планирование;
− учет;
− контроль;
− анализ;
− принятие управленческих решений.
− стратегическое единство управленческих решений в области управления затратами;
− приоритет стратегических целей перед текущими задачами;
− оптимальность затрат; динамизм; комплексность;
− системный подход к управлению затратами;
− методическое единство на всех уровнях управления затратами;
− использование общепринятых методов и инструментов управления затратами;
− недопущение снижения качества продукции в процессе управления затратами;
− минимизация затрат, не увеличивающих стоимость продукции;
− управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия;
− совершенствование информационного обеспечения;
− мотивация сотрудников на снижение затрат.
− «Standard-costing» (нормативный метод учет затрат);
− «Direct-costing» (метод усеченной себестоимости);
− «Activity Based Costing» (метод учета затрат по процессам);
− «Target-costing» (метод целевой себестоимости);
−
«Kaizen-costing»
(метод
управления
затратами
для
непрерывного
совершенствования);
− «Life-cycle-costing» (метод определения затрат на базе жизненного цикла
продукции);
− «Cost-killing» (метод максимального снижения затрат в кратчайшие сроки);
− «Benchmarking» (метод, основанный на базе сравнения с лучшими показателями
конкурентов);
− CVP-анализ (анализ точки безубыточности);
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− VCC-метод (концепция цепочки ценностей);
− «ФСА» (функционально-стоимостной анализ);
− «Strategic positioning» (стратегическое позиционирование);
− «Cost-drivers analysis» (анализ затратообразующих факторов);
− «Strategic Cost Analysis» (стратегический анализ затрат).
Источник: составлено авторами по данным [22, 4 с.]
Обобщив существующие положения, высказанные различными специалистами в данной области знаний, авторами предлагается под системой
управления затратами понимать целевую, многоуровневую, информационную совокупность методов и средств, ориентированную на предоставление
управленческой информации, обеспечивающей
прибыльность бизнеса и достижение устойчивого
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конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе, является элементом комплексной системы управления предприятием.
Важные задачи управления затратами, как процесса комплексного и целенаправленного формирования расходов по местам возникновения, видам
и центрам ответственности представлены на рисунке 2.

выявление роли управления затратами как фактора повышения
экономических результатов деятельности;
определение и расчет затрат по основным функциям
управления;
исчисление необходимых затрат на единицу продукции;
подготовка информационной базы, позволяющей оценить
затраты при выборе и принятии решений;
выявление технических способов и средств измерения и
контроля затрат;
поиск резервов снижения затрат на всех этапах
производственого процесса предприятия;
выбор способов нормирования затрат и системы управления
затратами.
Рисунок 2. Задачи управления затратами
Источник: составлено авторами
Система
управления
затратами,
как
многоуровневая и целевая система, в которой
объектом управления являются расходы компании,
субъектом - управляющая система, а основными

функциями – планирование, координирование,
анализ, учет, стимулирование и контроль
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Основные функции системы управления затратами
Источник: составлено авторами по данным [3].
Грамотная организация учета затрат на
производстве − способствует качественному
контролю за продуктивным использованием
предприятием, находящихся в его распоряжении

основных производственных средств, запасов и
других ресурсов. Для качественной организации
учета затрат на производстве необходимо
проводить их классификацию (таблица 2) [4].
Таблица 2
Классификация затрат на производстве
Признаки классификаций
Виды затрат
− материальные затраты;
1. По их экономическому содержанию (эле- − затраты на оплату труда;
ментам)
− амортизация основных фондов;
− прочие затраты.
− сырье и материалы;
− отходы, которые возвращаются в производство;
− полуфабрикаты и услуги;
− топливо и энергия на технологические цели;
− основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих;
− отчисления на социальное страхование;
2. По статьям калькуляции
− специальные отчисления;
− расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
− расходы на подготовку и освоение производства;
− общепроизводственные (цеховые) расходы;
− общезаводские (общехозяйственные) расходы;
− потери от брака;
− внепроизводственные расходы.
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3. По способу включения в себестоимость
продукции
4. По отношению к технологическому процессу
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− прямые и косвенные;
− входящие и исходящие (истекшие).
− основные;
− накладные.
− одноэлементные затраты;
5.По составу
− комплексные затраты.
− постоянные (текущие, ежедневные) затраты;
6. По периодичности возникновения
− периодические (единовременные) затраты.
− готовый продукт;
7. По отношению к годовой продукции
− незавершенное производство.
− эффективные затраты;
8. По целесообразности расходования
− неэффективные затраты.
− планируемые;
9. По возможности охвата планом
− непланируемые.
− отложенные;
10. По роли в процессе производства
− зарезервированные.
− релевантные и нерелевантные;
11. По отношению к данному управленче- − устранимые и неустранимые;
скому решению
− безвозмездные и временные (альтернативные);
− приростные.
− переменные и постоянные;
12. По отношению к объему производства
− полупеременные и полупостоянные (смешанные);
− условно-постоянные и условно-переменные.
Источник: составлено авторами по данным [4].

Взаимодействие субъектов, объектов, функций, принципов и методов управления затратами
обеспечивает сохранение, функционирование и
развитие системы управления затратами предприятия. По мнению авторов, система управления затратами интегрирована в общую систему управления
предприятием и находится в тесной взаимосвязи с
другими элементами системы. Так как управление
затратами связано с другими областями управленческой деятельности, такими как управление производством, сбытом, маркетингом, персоналом, финансами, инновациями, материально-техническим
снабжением и качеством, то в процессе управления
необходимо соблюдать принцип комплексности.
Следовательно, можно утверждать, что управление
затратами на предприятии должно носить комплексный характер.
В результате значительных изменений условий предприятий, отчетливо проявилась неспособность традиционных методов управления затратами в полной мере обеспечить информационные
потребности для целей управления высокотехнологичными компаниями. Поэтому в настоящее время
активно развиваются современные концепции в области стратегического управления затратами, такие
как метод определения затрат на базе жизненного
цикла продукции, метод целевой себестоимости,
метод управления затратами для непрерывного совершенствования, метод учета затрат по процессам,
которые направлены на преодоление ограничений
традиционных методов управления затратами.
Авторами установлено, что ни один из существующих методов управления затратами по отдельности не способен полностью обеспечить выполнение учетных и управленческих функций, необходимых для организации эффективной системы
управления затратами. Поэтому, для организации
эффективной системы управления затратами, необходимо комбинировать различные методы управле-

ния с целью создания системы, в наибольшей степени, удовлетворяющей информационные запросы
субъектов управления.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема проведения анализа потенциала региона для выявления целесообразности создания в стране санаторно-оздоровительного кластера малого и среднего бизнеса на примере
Республики Армения. Авторы демонстрируют, по какой методике возможно обосновать выбор конкретного региона для создания в нем соответствующего кластера. В рамках исследования были также осуществлены и отражены в статье анализ экономического состояния региона и анализ основных детерминант
конкурентоспособности.
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ABSTRACT
The article introduces the problem of the analysis of regional potential as an aim to identify the appropriateness of developing recreation cluster of small and medium enterprises in the Republic of Armenia. The authors
highlight the methodology, according to which it is possible to prove the choice of a particular region for cluster
development. As part of the research, the analysis of economic conditions of the region, as well as the analysis of
its main determinants of competitiveness were conducted and presented in the article.
Ключевые слова: анализ регионального потенциала; кластерный подход к региональному развитию;
кластеры малого и среднего бизнеса; МСП; санаторно-оздоровительные кластеры.
Keywords: regional potential analysis; cluster approach to regional development; clusters of small and medium enterprises; SMEs; recreation clusters.
The authors set a goal to conduct analysis of regional potential to identify the necessity of cluster creation in Vayots Dzor region of the Republic of Armenia, which is famous for its warm mineral springs that
have healing effect on human health. The reason why
the case of Armenia was chosen are the following:
 Although cluster approach to development of
SMEs is indicated as a priority area in state strategic
programs, no cluster exists in the country;
 Several projects of cluster initiatives that have
been developed for Armenia are too expensive and
might require a long period of implementation;
 Existing clustering projects do not encompass
the country’s regional potential and concentrate on
strengthening the capital city.
The objectives of the research
Conducting the research, the authors set and
solved the following tasks:
 analysis of economic conditions of Vayots
Dzor region of the Republic of Armenia;
 identification of the necessity to develop a
cluster that specializes in recreation;
 analysis of main determinants of competitiveness of Vayots Dzor region.
Economic conditions of Vayots Dzor
Vayots Dzor region is rich with ancient churches
and other historical, cultural and natural monuments.
The mountainous terrain of the area includes three rivers. Being the least populated region of Armenia (with
about 49.000 permanent inhabitants) Vayots Dzor encompasses 2310 km2. Let us list the economic sectors
that contributed to the development of the region in
2018 (Table 1).
Table 1
Contribution of economic sectors to the development of Vayots Dzor
The economic sector
The contribution (billions of AMD)
Agriculture
22
Construction
21
Industry
0.028
Retail trade
0.0082
Services
0.007
Source: [2]

Introduction
Nowadays cluster approach to management of
small and medium enterprises is considered as an efficient mechanism of economy development. As a result
of intensive cooperation, cluster members contribute to
the increase of positive synergy effect and the boost of
economic growth of countries on local and global markets. According to Michael Porter, it is possible to develop clusters in any country. However, specialists
should, first of all, conduct thorough analyses of the potential of countries and regions in order to decide which
specific economic sectors to include into cluster models. [1, p.19]
That clusters have a tendency to be created wellprepared in advance or spontaneously is a given. Nevertheless, among clusters that survive in severe competition are the ones that were developed as a consequence of identification of social-economic, natural-resource, infrastructure, human and other potentials. This
problem is of particular importance to countries that are
in weak economic conditions. The point is that cluster
development is time-consuming and requires considerable investments. Therefore, incomplete analyses of
potential might lead to incorrect decision of which type
of clusters to create. Accordingly, there is an obvious
risk of developing an inaccurate cluster model. This, in
turn, might lead to destructive repercussions, especially
in case of weak economies.
Thus, today in theory and practice of cluster approach implementation it is essential to appropriately
analyze the potential of countries and regions in order
to identify, which specific fields should be included
into the cluster model.
The aim of the research

The contribution of Vayots Dzor (in %) into Armenia’s economy in the year of 2018 is presented below:
 Agriculture – 2.5%;
 Construction – 2.4%;
 Industry – 1.4%;
 Retail trade – 0.6%;
 Services – 0.5%.

Agriculture (mainly animal raising, grape production, as well as production of fruits and vegetables)
comprises a significant part of the economy. What
comes to the region’s industrial sector, it is mainly
composed of production of bottled mineral water, wine,
electrical equipment, fabricated metal products and carpets.
Development of recreation business in Vayots
Dzor
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Annually, Vayots Dzor is visited by approximately 50.000 tourists, and this number has a positive
upward trend. [3] One of the main reasons of such interest to the region is Jermuk city, which is famous for
its warm mineral springs that leave healing effect on
human health. The water of Jermuk was used to get rid
of various illnesses in Middle Ages. Noble Armenians
used to heal their pains in a special pool, the remains of
which were found during excavations in the end of the
19th century.
Currently, 8 hotels and 6 recreation centers in Jermuk. To those who are reluctant to stay at hotels, individual entrepreneurs and family businesses of Jermuk
provide small resting places. As a part of the state “Program of Vayots Dzor development”, the construction of
25 new hotels in different cities of the region (including
Jermuk), as well as the renovation of 28 existing hotels
were planned. Construction and renovation works are
projected to finish in the second part of 2020. [4]
Not only are tourists of Jermuk given an opportunity to improve their health, but they also can visit
one of the most ancient existing churches – Gndevank
church (10th century). Annually, this monastery is visited by about 1.300 tourists. Apart from that, 42 historical and cultural monuments (39 of them are functioning) and 15 natural monuments (all are functioning) are
situated in Jermuk. [5] Every year about 1.500 people
visit these places. In the vast majority, there is no entrance fee for visiting the monuments.
Thus, it is obvious that the highest demand of local
and foreign tourists is for Jermuk city and its healing
water. Nevertheless, this factor is not enough to increase the economic strength of Vayots Dzor and thoroughly use its whole potential. Although recreation
centers have been in operation for decades, SMEs still
experience inconvenience in doing business. Local
small and medium enterprises produce goods and services that are not sufficiently competitive. Moreover,
the rate of unemployment in Vayots Dzor is quite high,
despite of the fact that a considerable part of the unemployed is comprised of economically active population
of working age. Consequently, it is reasonable to assume that there is a necessity to manage the work of
independent SMEs of Vayots Dzor on a mutually beneficial basis. Working together within the cluster, small
and medium enterprises will obviously reach positive
synergy effect.
Based on the above-described concept, it is essential to observe the possibility of developing recreation
cluster in Vayots Dzor with a nuclear center situated in
Jermuk.
Analysis of main determinants of competitiveness of Vayots Dzor region
Undoubtedly, various determinants put influence
on competitiveness of countries. [1, pp. 109-173] Let
us create Porter’s diamond model to reveal the region’s
potential to manage the work of its SMEs in a cluster
and to find the main competitive advantages of Vayots
Dzor in order to reveal the economic sectors that should
be consolidated into the cluster.
1. Factor conditions
One of the main competitive advantages of the region is related to its natural resources, particularly
warm mineral springs of Jermuk. Despite small budget,
recreation centers of the city offer services of high quality throughout the year. Another competitive advantage
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is that the Ministry of Territorial Administration and
Infrastructure of the Republic of Armenia, in a joint
project with “European Union for Armenia” significantly improved the quality of energy infrastructure
(the project’s implementation took 34 months and finished in 2019). [6] In the short-term perspective it is
planned to use only alternative energy in Vayots Dzor.
This will, undoubtedly, lead to an increase in Armenian
ecotourism and leave a positive impact on the development of the cluster. However, in spite of good energy
infrastructure, the region has difficulties with its road
infrastructure. Due to the imperfections of the relief,
many roads and junction points are bumpy, which
greatly hinders the movement of goods and people in
the region. Nevertheless, Regional Directorate of Vayots Dzor is slowly solving this problem by allocating
funds from state and regional budgets on renovation of
roads. Finances for renovation of roads that are in critical conditions have been provided by the EU. [7]
Several cities of Vayots Dzor have a weak irrigation system – this problem refers to irrigation supplies,
methods of irrigation and water itself. The Governor of
the Vayots Dzor mentions this problem as a strong barrier to regional development. [5]
High unemployment rate is another major problem
in Vayots Dzor. To overcome this difficulty, it is
planned to create new workplaces in the sectors of agriculture, industry and hospitality. As a part of the “Program of Strategic Development of Vayots Dzor 20162025” it is projected to make one-time payments to the
population. Apart from that, a special credit system for
small and medium enterprises has been developed, and
this system is permanently being improved. The people
of the region have an opportunity to deepen their
knowledge in SME management due to an active role
of the “Fund Investment Support Center of Armenia”
that provides thematic training sessions in various regions of the Republic of Armenia, including Vayots
Dzor.
2. Related and supporting industries
It is essential to have connections between the
cluster’s nuclear SMEs (recreation centers) and firms
from related industries, such as agriculture and winemaking. As clusters should be developed in several directions, it is hardly possible to foster the growth of recreation centers without strengthening SMEs from related and supporting industries. Over the past few
years, an increase in construction and exploitation of
guest houses has been recorded in several cities of Vayots Dzor, including Jermuk. [8]
In the year of 2019, “Visit Jermuk” information
portal was created. This portal provides its visitors with
information about tours within the city, between Jermuk and other cities, as well as the attractions and
events. [9] Tourists are given opportunities to choose
from a wide range of thematic tours, such as trips to
ancient churches, fishing, zip line or cable car rides, extreme hiking, helicopter ride or trips to the mountains.
Eco tours and cultural tours are not available, however,
a trip to warm springs with mineral healing water is
provided. In spite of the existence of tourism portals,
Vayots Dzor is not actively promoted as a tourist destination outside the country (in the CIS countries, Caucasus, EU).
As it was mentioned above, wine-making is one of
the most developed fields in the region. The wine is
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mainly produced in Areni village, which is included
into the wine map of the world and is also a part of the
wine route of Vayots Dzor. [10] There exist many cases
when wine-making and tourism are linked within clusters. In case of the cluster of Vayots Dzor the role of
wine producing SMEs should not be underestimated.
Although agriculture comprises a significant part
of the region’s economy, the system of production and
distribution of agricultural products is quite weak. For
instance, partnerships between clients and suppliers are
unstable and non-permanent. This might be a barrier to
the implementation of cluster approach to SME development, as clusters require long-term and reliable cooperation of its members who are consolidated around
a specific aim.
3. Demand conditions
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The interest to recreation centers of Jermuk is
growing. However, such a significant determinant of
competitiveness, as strong client demand to the quality
of services, is not developed. This might be the reason
why local SMEs do not have motivation to improve
their performance.
4. Firm strategy and rivalry
The existence of SMEs that specialize in recreation services should be considered as a strong competitive advantage. This factor is crucial, but not enough for
cluster creation and development, as recreation centers
are not witnessed to make active steps towards attraction and retention of clients due to the lack of market
scale and the absence of programs of their joint development in Jermuk.
The above-described strengths and weaknesses of
competitive determinants are presented in Table 2.

Table 2
Analysis of regional potential as an aim to develop SME cluster specializing in recreation services in Vayots
Dzor (based on the Porter’s Diamond model)
Strengths
Weaknesses
+ Warm mineral springs
+ Energy infrastructure of high quality (switch - Imperfection of irrigation system
Factor
to alternative energy consumption in 2019)
- Weak road infrastructure
conditions
+ Opportunities for workers to deepen busi- - Unemployment
ness knowledge
+ A remarkable increase in the activity of hospitality sector within the recent five years
- Weak promotion of the region by local
+ Availability of “Visit Jermuk” information
tourism portals
Related
and portal
- Difficulties with production and distribu+ Availability of various thematic tours in Jersupporting
tion of agricultural products (including the
muk (trips to ancient churches, fishing, zip line
industries
lack of reliable partnerships between clior cable car rides, extreme hiking, helicopter
ents and suppliers)
ride, trips to the mountains, etc.)
+ Developed wine-making and availability
+ Growing interest of tourists to the region - Weak client demand of tourists to the
Demand
(mainly to Jermuk city and its warm springs quality of recreation services and other
conditions
with mineral healing water)
services provided in the region
- Weak rivalry of recreation centers
Firm strategy + Availability of SMEs that specialize in rec- Absence of strategies for development of
reation services
and rivalry
Jermuk as a recreation complex
Source: developed by the authors
Apart from the four main determinants, there exist
two additional significant determinants that are able to
influence the competitive advantage of nations. Let us
analyze them in more detail.
5. Government
The Government of the Republic of Armenia actively contributes to the development of SMEs. The
support is expressed in various forms like subsidizing,
low-interest lending, training sessions and master classes from experts of “Fund Investment Support Center
of Armenia”, partnership UNICEF, USAID, AGBU.
Priority areas are as follow: agriculture, infrastructure,
industry, tourism, education. Although the Government
does not highlight the necessity of development of recreation centers, it is obvious that the concept of recreation cluster does not contradict the strategy of Armenian Government and might even improve and
strengthen it.
6. Chance
Chance is an unpredictable determinant that can
radically change business and influence the competi-

tiveness of a country. In management theory such factors as natural disasters, wars, pandemics can be considered as chances. This determinant is highly relevant
due to the recent outbreak of COVID-19. States apply
various measures in order to fight against the invincible
enemy, and the repercussions of these measures will
undoubtedly leave destructive repercussions on world
economy. Millions of people all over the world do not
go to work and do not produce goods or services as they
follow the rules of self-isolation. This problem is not
the only negative consequence of the pandemic. Experts predict the approach of a devastating crisis, which
will undermine economic prospects of countries. In
such circumstances, governments should adapt principles of business management to the requirements of uncontrollable conditions of the external environment and
should be able to recover economic indicators after crises.
Conclusions and proposals
The research shows that the potential of Vayots
Dzor allows to develop an international SME cluster
specializing in recreation services with a nuclear center
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in Jermuk city. There is a high probability that the region’s economic indicators as well as its strong determinants of competitiveness combined with qualified
management will raise the development of Vayots Dzor
to a higher level.
The methodology for the above-described analysis
can be applied to regions of other countries as an aim
to identify the potential in order to develop clusters of
similar types.
The research provides a basis for further studies of
the opportunity of recreation cluster development in the
Republic of Armenia.
References
1. Портер, М. “Международная конкуренция.
Конкурентные преимущества стран”, Изд. Альпина
Паблишер, 2016, 947 с.
2. Vayots Dzor region in numbers, 2019. 1 AMD
= 0.0021 USD. [Electronic resource] Retrieved from:
official website of Statistical Committee of the Republic of Armenia https://www.armstat.am/am/?nid=433
3. Социально-экономическое состояние региона Вайоц Дзор [Электронный ресурс] Режим доступа: официальный сайт Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения http://vdzor.mtad.am/socio-economicsituation/
4. Отчет о результатах девятимесячной деятельности областного управления Вайоц Дзора и

Sciences of Europe # 50, (2020)
губернатора Вайоц Дзора, 2018/2019 [Электронный
ресурс] Режим доступа: официальный сайт Министерства территориального управления и инфраструктур
Республики
Армения
http://vdzor.mtad.am/files/docs/43695.pdf
5. База административных данных муниципалитета Вайоц Дзор, 2018
6. AREVADZOR - «Enhancing SME competitiveness through promotion and wider use of sustainable innovative technologies» project. Retrieved from:
http://www.arevadzor.eu/images/R2_CRIS_381861_AREVADZOR_PRDP_proje
ct_04_EN_2019.pdf
7. Отчеты о результатах деятельности областного управления Вайоц Дзора и губернатора Вайоц
Дзора [Электронный ресурс] Режим доступа: официальный сайт Министерства территориального
управления и инфраструктур Республики Армения
http://vdzor.mtad.am/socio-economic-situation/
8. Программа стратегического развития региона Вайоц Дзор 2016-2025 [Электронный ресурс]
Режим доступа: официальный сайт Министерства
территориального управления и инфраструктур
Республики
Армения
http://vdzor.mtad.am/TZKrazm1/
9. Visit Jermuk [Electronic resource] Retrieved
from: http://visitjermuk.am/
10. Vayots Dzor Wine Route [Electronic resource]
Retrieved from: https://vayotsdzorwineroute.com/

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ І МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ
В УКРАЇНІ
Маркова Е.В.
аспірант кафедри менеджменту
та управління економічними процесами,
Мукачівський державний університет
FOREIGN EXPERIENCE OF SMALL CITY DEVELOPMENT AND THE POSSIBILITY OF ITS
INITIATION IN UKRAINE
Markova E.
PhD student in the Department of Management
and managing economic processes,
Mukachevo State University
АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто зарубіжний досвід розвитку малих міст високорозвинених країн Європи і світу,
виокремлені основні характеристики розвитку малих міст в цих країнах. Виявлено проблеми, що стримують розвиток малих міст в Україні. Запропоновано заходи, необхідні для забезпечення позитивного сталого розвитку малих міст в українських реаліях на основі зарубіжного досвіду.
ABSTRACT
The article examines the foreign experience of developing small cities in highly developed countries of
Europe and the world, outlines the main characteristics of the development of small cities in these countries.
Problems hindering the development of small cities in Ukraine have been identified. The measures necessary to
ensure a positive sustainable development of small cities in Ukrainian realities based on foreign experience are
proposed.
Ключові слова: малі міста, зарубіжний досвід, державна політика, розвиток.
Keywords: small towns, foreign experience, public policy, development.
Вступ. Сучасне мале місто є цілісною соціально-економічною системою, яка є частиною територіальної організації суспільства, народного господарства і регіональної системи розселення. На
даному етапі розвитку в малих містах має місце
складна соціально-економічна ситуація. Специфіка

і масштабність проблем малих міст, які накопичилися тут в ході трансформації національної економіки, формує необхідність нових підходів до їх вирішення. Сьогодні система місцевого самоврядування функціонує в умовах широкомасштабного
реформування соціально-політичної та економічної
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складової життя українського суспільства. Дані
умови обґрунтовуються зацікавленістю держави в
сильному, самостійному інституті місцевого самоврядування. З цих позицій дуже важливим виглядає
вивчення досвіду розвитку малих міст розвинутих
країн світу, що дозволило б використати окремі заходи та інструменти в українських реаліях. Саме це
обґрунтовує актуальність даного наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми розвитку і функціонування малих міст
були в центрі уваги ряду дослідників, серед яких Д.
Блейклі, М. Вебер, В. Лексін, К. Лінч, П. Мерлен,
М. Межевич, М. Посохін, Ж. Шабо, О. Швецов, Дж.
Форрестер та ін. В Україні значного розвитку набули теоретико-методологічні та прикладні питання дослідження розвитку малих міст, які висвітлені в роботах таких вчених, як Ю. Білоконь, Т. Дерун, М. Долішній, А. Доценко, Ф. Заставний, О.
Карий, М. Пітюлич, І. Прибиткова, Н. Склярук, В.
Удовиченко, М. Чумаченко, О. Шаблій, Л. Шевчук,
С. Шульц, та ін. Проте, питання вивчення зарубіжного досвіду розробки та ефективного здійснення
регіональної політики розвитку малих міських поселень, в яких основна ланка відводилася б місцевому самоврядуванню, є недостатньо дослідженими.
Метою дослідження є вивчення і узагальнення позитивного зарубіжного досвіду розвитку
малих міст і визначення можливих напрямів його
запровадження в Україні.
Основний зміст. Загальновідомо, що міста мають фундаментальне значення для розвитку будьякої країни. Саме в містах формується основний
промисловий, науковий, культурний потенціал держави. При цьому вони виступають “піонерами”
щодо впровадження передових технологій, надання
нових послуг, забезпечення якісних стандартів
життя громадян. Між тим варто зазначити, що міста
як об’єкт наукового дослідження мають свою специфіку. Вони відрізняються за місцем розташування, складом населення, особливостями інфрастуктури тощо.
Малі міста є найчисленнішою за кількісним
складом групою міст, значна частина яких – це адміністративні центри районів. Ці міста відіграють
важливу роль у формуванні поселенської мережі,
розвитку та розміщенні продуктивних сил України
[2]. Значна частина малих міст – це монофункціональні міста, а вузька спеціалізація виробництва в
багатьох малих містах обумовила залежність економіки від стабільності роботи одного-двох підприємств, що в період переходу до ринкових відносин
поставило під загрозу можливість дальшого існування багатьох малих монофункціональних міст.
Монофункціональна специфіка промисловості
значної частини малих міст створила складну ситуацію передусім у сфері формування і функціонування ринку праці та значне напруження в усіх інших сферах життя міста [1]. При цьому необхідно
зазначити, що найбільші проблеми після проголошення незалежності України мали міста (селища
міського типу) районного значення – не районні
центри. Саме в цих населених пунктах, попри таку
ж кількість мешканців, як і в райцентрах, не було
можливостей для створення та функціонування

47
державних служб соціального захисту населення,
відділів субсидій, служб для молоді, інших об’єктів
соціальної інфраструктури.
Аналіз наукових досліджень [11, с. 139–147,
151–157; 12-14] дозволив відзначити такі найбільш
гострі проблеми розвитку малих міст – низький рівень соціального розвитку; відсутність необхідних
ресурсів для розвитку; недостатній рівень фінансування з державного бюджету; вузька, недиверсифікована спеціалізація підприємств і недостатня завантаженість їх потужностей; низькі темпи будівництва житла, об'єктів соціальної інфраструктури;
недостатні економічні можливості містоутворюючих підприємств, відсутність попиту на їхню продукцію; обмеженість можливостей для навчання та
працевлаштування; нерозвинутість сфери обслуговування; негативна демографічна ситуація, старіння населення; недостатньо розвинута система
водо-, енерго-, теплопостачання та каналізаційних
мереж; незадовільний стан дорожнього господарства; нерозвиненість транспортного сполучення; незадовільна ситуація із збиранням і знешкодженням
твердих побутових, а в певних містах – і промислових токсичних відходів; низький рівень розвитку
міської інфраструктури, сфери соціальних послуг
тощо.
Слід зауважити, що більшість європейських
малих міст уже переживали схожу ситуацію. Після
економічної кризи 1930-х рр. та Другої світової
війни європейські держави опинилися перед складним вибором пошуку оптимальних стратегій і відповідних програм міського розвитку.
Загальна мета цих програм була подібна – ліквідувати диспропорції та нерівномірності в розвитку урбанізації в тих чи інших регіонах, уникнути
надмірної концентрації населення в окремих регіонах чи містах, наблизити мешканця міста до засобів
виробництва, створити умови для самореалізації
особистості через створення нових робочих місць
тощо. При цьому основна роль у реалізації даних
програм відводилася не державі, а органам місцевого самоврядування, на які покладалися функції
забезпечення належних умов для функціонування
відповідних територіальних громад. Про це свідчать докладні урядові програми розвитку міст Великобританії, Франції, Нідерландів, країн Скандинавії, а також колишніх країн соціалістичного табору центрально-східної Європи [3, 6, 7].
У багатьох зарубіжних країнах накопичений
значний досвід пошуку ефективних шляхів реструктуризації соціально-економічної структури малих
міст, використання якого в Україні дозволить вирішити низку проблем, пов’язаних з їх соціально-економічним розвитком, в тому числі і вище перерахованих.
Розвиток малих міст в цілому розглядається
багатьма зарубіжними фахівцями в якості методу
раціоналізації розміщення виробництва і населення, найважливішим засобом боротьби зі стихійною міграцією. З метою більш раціонального і рівномірного розподілу продуктивних сил, вирішення
проблем виходу з економічної депресії в Великобританії, Франції, Японії та інших країнах були
прийняті закони, що стимулюють розміщення промисловості в малих містах і обмежують (і навіть за-
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бороняють) нове промислове будівництво у великих містах і мегаполісах. Для США, Франції, Швеції, Італії, Канади, ФРН в останнє десятиліття характерні процеси, які, привели до уповільнення зростання великих міст і прискореного розвитку малих
і середніх міст. Причому відбувається зростання населення малих міст не тільки в приміських зонах, а
й у віддалених від мегаполісів. Цей процес можна
пояснити також і прискореним розвитком комунікацій, які сьогодні дозволяють виконувати багато
видів робіт, без присутності на робочому місці безпосередньо в головному офісі (чи на основному місці роботи), а перебуваючи на великій відстані від
нього.
Малі міста відіграють значну роль в промисловому освоєнні нових територій. Так, наприклад, в
США, Франції, Японії та в деяких інших країнах
здійснювалися довгострокові програми розвитку
(на 20-30 років) найбільш відсталих територій (в
США – басейн р. Теннессі, район басейнів річок
Південного Сходу, гір Аппалачі [9]; у Франції – Нижня Рона, Лангедок, Аквітанія, а в Японії - район
Тахоку [8] та ін.), де малі міста виконували роль точок економічного зростання цих районів. Економічний розвиток малих і середніх міст відсталих і депресивних районів повинно було перетворити їх в
активні "центри" зростання економіки прилеглих
до них територій.
Багато країн світу, як економічно розвинені,
так і країни, що розвиваються, стикаються з проблемою нерівномірності розвитку територій. У них
в основному застосовуються програми, що передбачають три варіанти економічного вирівнювання
розвитку територій (з безліччю механізмів реалізації в кожному з них):
- згладжування або вирівнювання умов економічного функціонування;
- реалізація соціально-економічних програм;
- особливі бюджетні режими.
Ці програми носять комплексний характер.
Найбільш показово вони реалізовувались в східних
землях Німеччини і старопромислових європейських містах. Для розвитку "проблемних" територій
застосовувалися трансфертні системи, які забезпечують збалансованість податкового потенціалу окремих регіонів щодо їх об'єктивних потреб у фінансових коштах.
Для розрахунку величини вирівнюючого трансферту в більшості країн застосовують розрахункові формули, в яких використовуються індикатори
бюджетних потреб, перш за все такі як чисельність
населення, специфічні показники відсталості або
депресивного стану економіки регіону, середньодушовий дохід, питома вага населення, що живе за межею бідності.
Досвід застосування вирівнюючих трансфертів досить великий. Наприклад, в Японії та Індії
(при різних математичних підходах) вони використовуються для підвищення загальних можливостей
місцевих бюджетів, в Португалії – для розподілу
коштів інвестиційного фонду муніципалітетів. У
Німеччині, на додаток до існуючої для всіх земель
системи бюджетного горизонтального вирівнювання, до східних земель застосовувався окремий
фонд "Федеральні додаткові відрахування" [5, с.
52].
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Механізм вирівнюють трансфертів (аналогічно
тим, які застосовуються всередині країн) виконується і в Європейському Союзі, якому відводиться
особлива роль в посиленні економічного стимулювання розвитку економічно відсталих регіонів, галузей, вирішення гострих соціально-економічних
проблем. Кошти акумулюються і перерозподіляються через спеціально створені фонди, комітети,
Європейський інвестиційний банк.
У програмі стимулювання розвитку слаборозвинених територій в якості орієнтира для визначення рівня економічного розвитку потенційних реципієнтів використовується показник ВВП на душу
населення (нижня планка для отримання виплат –
ВВП на душу населення не повинна перевищувати
75% середнього показника в ЄС).
У ряді країн (Німеччини, Великобританії та
ін.) для інтенсифікації розвитку відсталих територій і для стимулювання всієї економіки в деяких регіонах встановлюються особливі бюджетні режими. Перелік і види податково-бюджетних преференцій багато в чому залежать від цілей введення
особливого бюджетного режиму: наприклад, розширення повноважень місцевої влади з оподаткування та фінансування видатків, пільгові умови розподілу доходів від збору загальнодержавних податків.
Стан розвитку малих міст в регіоні, та і в Україні загалом, багато в чому схоже на ситуацію під
час структурної кризи в Великобританії, оскільки
для них властиві схожі регіональні проблеми. Під
впливом енергетичної, а згодом і економічної кризи
70-х років, в промисловості Великобританії відбулися структурні трансформації в економіці. Поява
нафтовидобувної галузі викликало скорочення факторів, що сприяли розвитку і підтримки галузей,
традиційних для Великобританії, таких як вугільна
промисловість. Розвиток машинобудівної та хімічної галузі поглинуло значний відтік трудових ресурсів з вугільної промисловості, але, тим не менш, не
вирішило проблему безробіття, що виникла в результаті закриття багатьох шахт. В окремих регіонах виявлялася економічна депресія: у Північній,
Північно-Західній Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії економіка майже повністю занепала. Приблизно така ж ситуація спостерігається і в
Закарпатській області, де в малих міста після здобуття незалежності України підприємства промисловості, де була зайнята більш жителів малих міст,
практично припинили своє функціонування, а натомість почали розвиватися торгівля та сільське господарство.
Для стримування кризових явищ уряд Великобританії розробив програми розвитку інфраструктури в "зонах допомоги" (зони, економіка яких потребувала допомоги держави), розраховані на 5 років. Ряд заходів з розвитку міст приймалися
місцевою владою самостійно. Вони стимулювали
економічний розвиток шляхом надання земельних
ділянок та будівель для промислових підприємств,
організації служби консультацій і створення необхідних умов для розміщення промислових інвестицій [4, с. 5]. Всього цього вдалося досягти завдяки
підвищенню продуктивності праці при відносно
низьких витратах праці на одиницю вартості продукції.
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Необхідно підкреслити, що місцева влада надала істотну підтримку промисловості, домігшись
активного залучення іноземних інвестицій і закордонних компаній, що працюють на світовому ринку, шляхом поліпшення інфраструктури доріг та
урядової підтримки у формі грантів і податкових
пільг. З 1983 по 1993 роки Уельс стабільно отримував іноземних від 15 до 20% від усіх капіталовкладень (включаючи реінвестування підприємств з
іноземними інвестиціями) [4, с. 5].
Найбільш актуальною стала проблема підтримки вітчизняних компаній. У зв'язку з цим були розроблені такі положення, що увійшли в "Інноваційну і технологічну стратегію Уельсу":
- для особистого успіху індивіда і економічного процвітання фірми життєво важлива культура
інновацій;
- найкраще компанії вчаться один у одного,
тому важливі контакти між ними;
- Уельс повинен виграти від глобальних нововведень і технологій;
- для компаній Уельсу притаманні високий рівень організації бізнесу і підтримка інновацій;
- Уельс повинен мати засоби для фінансування
інновацій;
- для економіки Уельсу життєво необхідні
освіта і підготовка працівників до використання нововведень і технологій.
Незважаючи на провідне становище центральної влади в реформуванні територій, місцеві органи
влади брали активну участь в цьому процесі через
регулювання землекористування, забезпечення інфраструктури і участь в програмах відродження,
через створення необхідних умов для розміщення
промислових інвестицій. Уряд активізував залучення приватного капіталу шляхом введення систем податкових пільг при умові використання потенціалу вже існуючих підприємств. Пільги, що надаються місцевими муніципалітетами, згодом
компенсовувалися державою. Таким чином, бюджет міста не страждав, а місцева влада могла брати
активну участь у реформуванні території, в тому
числі через регулювання землекористування, забезпечення інфраструктури і участь в програмах відродження. При цьому необхідно особливо відзначити,
що провідне становище в реструктуризації економіки проблемних територій залишалося за центральною владою.
Аналіз досвіду Великобританії та інших країн
щодо забезпечення стабільної економічної бази невеликих міських поселень і вирішення проблем їх
розвитку свідчить про те, що там була створена цілісна і глибоко продумана система заходів в області
оподаткування, формування місцевих бюджетів,
кредитування, державного субсидування, яка забезпечила економічне і правове регулювання розвитку
міст.
У числі характерних рис цієї системи слід виділити:
1) активну і вагому роль держави (державні
програми розвитку міст, дотації, субсидії, регулювання взаємовідносин між центральним і місцевими бюджетами);
2) поєднання державних і приватних капіталовкладень (перші дають поштовх процесу інвестицій: вкладаються, наприклад, в інфраструктуру,
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створюючи тим самим більш привабливі умови для
приватного бізнесу);
3) детально опрацьовані і перевірені на практиці форми регіональної диференціації різних податкових, кредитних та інших пільг, що сприяють залученню приватного капіталу в окремі міста і райони;
4) досвід використання муніципальної (комунальної) власності і землі в якості джерел доходів;
5) розроблено систему чітких і легко контрольованих критеріїв, що виключають довільний розподіл кредитів, дотацій, субсидій і т.д.
Аналіз зарубіжного досвіду показує, що він
представляє інтерес для України з позиції створення більш привабливих умов для розміщення виробництва в малих містах. Висока вартість землі в
великих містах неминуче викличе передислокацію
виробництва на території з більш сприятливими
умовами. Це сприятиме більш раціональному його
розміщенню, а надання пільг місцевою владою в
малих містах при наявності також інших сприятливих факторів зробить бізнес більш прибутковим.
Тому виділимо і оцінимо найбільш ефективні і
часто зустрічаються в західних країнах напрямки
реструктуризації соціально-економічної структури
малих промислових міст, які доцільно врахувати
при розробці державної політики підтримки депресивних регіонів:
- створення дрібних і середніх фірм;
- створення філій великих компаній;
- надання державою прямої фінансової допомоги жителям депресивних регіонів, які бажають
відкрити власну справу;
- перехід від орієнтації на традиційні галузі виробництва до його диверсифікації та розширення
невиробничої сфери, в тому числі до розвитку туризму, використовуючи наявні рекреаційні ресурси. До основних переваг останнього напрямку у вітчизняних реаліях, на нашу думку, відноситься наявність значних рекреаційних ресурсів в малих
історичних містах – багата історична спадщина,
унікальна архітектура, самобутність, розміщення
багатьох з них на головних водних та інших транспортних артеріях, сприятлива екологія і багато іншого. До недоліків можна віднести те, що цей напрям потребує значних одноразових інвестицій і відноситься до ризикових форм бізнесу, що залежить
від безлічі як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.
Наявність внутрішніх проблем таких, як недостатнє
транспортне сполучення, що не відповідає аналогічним світовим стандартам, відсутність інфраструктури, недостатня кваліфікація найманих працівників, несприятлива криміногенна обстановка і т.д.,
не дивлячись на те, що частково вони і вирішуються, проте негативно впливає на цей напрямок.
Однак при всіх наявних недоліках, очевидним є перспективність розвитку туризму в умовах не тільки
регіонального, але і загальнодержавного розвитку.
За кордоном накопичений цікавий досвід реструктуризації економічного потенціалу, в структурі
якого основу складала виробнича компонента, в організаційну форму ведення чи то підприємницької,
чи господарської діяльності із основною питомою
вагою невиробничої сфери. Так, наприклад, використання промислових об’єктів в сукупності з оточуючими їх індустріальними ландшафтами як
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об’єкти туристичної сфери може бути цікавим прикладом перетворення наявного промислового потенціалу в фактор розвитку невиробничого потенціалу малого міста [10, с. 77].
Зарубіжний досвід реструктуризації економіки
малих міст представляє безперечний інтерес як для
органів державної влади загалом, так і для місцевого самоврядування зокрема. Використання позитивно зарекомендованих за кордоном способів
впливу на економічну структуру міст дозволяє
створити реальну базу для розвитку підприємницької і ділової активності в малих містах області, розширити і стабілізувати джерела фінансових коштів
для оновлення та розвитку їх економік.
При цьому слід зазначити, що сталий розвиток
малих міст є можливим лише за умов організації міської влади на засадах самоуправління. У такому
разі принциповою позицією влади малого міста
стає не тільки активна господарська діяльність міської ради, а й діяльність самих мешканців, що через участь у громадських організаціях та об’єднаннях разом із владою будуть вирішувати амбіційні
завдання міського розвитку.
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АННОТАЦИЯ
В статье выявлены специфические черты и определены особенности международной торговли в разрезе развитых и развивающихся стран мира, а также обозначены факторы влияния на международную
торговлю в условиях глобальной посткризисной рецессии.
ABSTRACT
The specific features and defines the features of international trade in the context of developed and developing
countries, as well as the factors influencing international trade in the context of a global post-crisis recession are
identified in the article.
Ключевые слова: международная торговля, трансформация, глобальная рецессия, глобализация, экспорт, импорт, товарооборот, кризис.
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Постановка проблемы. Неоспорим тот факт, Так, значительный вклад в изучение теоретичечто тенденции развития глобальной экономической ского базиса внесли А. Дискрит, П. Кругман, Б.
системы последних лет характеризуются значи- Спенсер, И. Хорстман и др. Сформулированные с
тельными трансформационными процессами в си- теории и апробированные на практике гипотезы
стеме международной торговли. При этом, с одной выдвигались Ф. Вильхельмсоном, Дж. Левинсоном,
стороны, изменяется их позиционирование на ми- Р. Липсеем, Н. Лундиным, И. Крэвисом, Т. Хазленровой торгово-экономической «арене». Например, дине, А. Харрисоном, Б. Хоекманом и пр. Среди
значимых успехов в социально-экономическом раз- российских ученых можно назвать Е.Ф. Авдокувитии добились страны Восточной Азии (преиму- шина, В.Б. Буглая, А.С. Булатова, О.Т. Богомолова,
щественно КНР), усиливается экономико-полити- И.Н. Буценко, А.А. Дынкина, В.К. Ломакина, М.Г.
ческая роль стран БРИКС и E7. Трансформацион- Никитину, Р.Н. Хасбулатова и пр.
ные процессы в значительной степени затронули
и
Целью исследования является выявление спеОсновная
часть
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зации производства и сбыта товаров и услуг. Меня- международную торговлю в условиях глобальной
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Какобъемов
видно из табпроизошло. Как видно из таблицы 1 [7], темпы роста
рецессии развивается в широком спектре фунда- лицы 1 [11], темпы роста объемов мирового эксментальных
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как с теоретико-методологичепорта остались на низком уровне.
мирового
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ской, так и практикоориентированной позиции.
Таблица 1 – Темпы прироста объемов и стоимости мирового экспорта [7]Таблица 1
Темпы прироста объемов и стоимости мирового экспорта в 2008-2015 гг., %
Показатель
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Развивающиеся страны
Объем
4,4
-7,1
13,3
7,9
4,0
3,9
3,8
1,7
экспорта
Стоимость
17,1
-18,2
27,5
20,7
4,8
2,4
0,9
-13,1
экспорта
Развитые страны
Объем
2,0
-11,8
11,4
5,6
2,4
2,7
3,8
3,7
экспорта
Стоимость
11,0
-19,6
14,1
15,4
-1,5
3,2
2,4
-12,0
экспорта
В целом по мировой экономике
Объем
2,9
-9,8
12,0
16,5
3,0
3,2
3,6
2,7
экспорта
Стоимость
14,2
-19,6
19,6
18,1
1,3
2,7
1,6
-13,0
экспорта
Темп
н\д
-3,0
4,1
2,8
2,3
2,3
2,5
2,4
прироста
мирового
ВВП

Интересно будет заметить, что эксперты ВТО, МВФ, ОЭСР и других
авторитетных международных экономических организаций на протяжении

кризисного 2015 гг. В «итоговом» отчете и последующие годы (World
Economic Situation and Prospects, 2019) мы видим иную картину (см. табл. 2)
международные
52[8]. Как видно, в кратко- и среднесрочном периоде
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Интересно будет заметить, что эксперты ВТО, Situation and Prospects, 2015) [6], основные количеэкономические
организации прогнозируют в целом сохранение позитивной
МВФ, ОЭСР и других авторитетных международ- ственные индикаторы развития мировой экононых
экономических
на протяжении
в целом и международной
торговли, в частнодинамики
ВВП организаций
при условии,
однако, чтомики
не материализуются
различного
рода
последних нескольких лет рассматриваемого пери- сти в 2016-2017 гг. должны были остаться стабильода
часто корректировали
свои прогнозные
оценки
ными – на низкомиуровне
– не достигая при этом,
серьезные
риски и угрозы,
особенно
геополитической
торгово-политической
относительно ключевых показателей развития меж- показателя кризисного 2015 гг. В «итоговом» отдународной
сферах. торговли в сторону их снижения. В со- чете и последующие годы (World Economic Situation
ответствии с данными прогноза (World Economic and Prospects, 2019) мы видим иную картину (см.
табл. 2) [10-12].
Таблица 2 – Скорректированные прогнозы темпов прироста мирового ВВП
(по 2
Таблица
данным World Economic
Situation
and Prospects,
январь
2019ВВП
г.), % [8]
Скорректированные
прогнозы
темпов прироста
мирового
(по данным World Economic Situation and Prospects, январь 2019 г.), %
Организация / Страна
2016
2017
2018
2019 (П) 2020 (П)
МВФ
3,3
3,8
3,7
3,5
3,6
Страны
с
развитой
1,7
2,4
2,3
2,0
1,7
экономикой
США
1,6
2,2
2,9
2,5
1,8
Страны ЕС
1,9
2,4
1,8
1,6
1,7
Великобритания
1,8
1,8
1,4
1,5
1,6
Япония
1,0
1,9
0,9
1,1
0,5
Прочие страны мира
4,4
4,7
4,6
4,5
4,9
Страны СНГ
0,4
2,1
2,4
2,2
2,3
Россия
-0,2
1,5
1,7
1,6
1,7
Китай
6,7
6,9
6,6
6,2
6,2
Индия
7,1
6,7
7,3
7,5
7,7
Бразилия
-3,5
1,1
1,3
2,5
2,2
Всемирный банк
3,2
3,7
3,6
3,5
3,6
ООН
3,2
3,7
3,7
3,6
3,7
Исследовательский
центр
3,2
3,7
3,6
3,5
3,4
EIU
Страны ОЭСР
1,8
2,6
2,4
1,9
1,7
Другие страны
4,4
4,7
4,6
4,7
4,8
Анализ представленных показателей относи- экспорт-импортных операций в различных странах
тельно динамики
изменения втемпов
прироста
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чивой тенденцией расширения вовлеченности мировом импорте. Так, в 2015 г. этот показатель
стран в процессы международного разделения был равен 30%, тогда как в 2000 г. удельный вес интруда на фоне роста производительности труда, вестиционных товаров в мировом экспорте был
технико-технологического перевооружения произ- выше 35% [9];
водственных мощностей, либерализации внешне значительное снижение спроса в рамках
торговых отношений в рамках ВТО и вследствие мировой экономической системы на менее обраборазвития интеграционных процессов, активизации танные группы товаров.
инвестиционной деятельности и процессов транс2. Быстрый рост цен на сырье в конце XX –
национализации и интернационализации производ- начале XXI вв. с последующим снижением в пества товаров и услуг. В подобных условиях росла риод с 2011 по 2015 гг. Высокий уровень цен в данвзаимозависимость стран, а международная тор- ный период, в первую очередь, был характерен для
говля выступала стимулятором экономического ро- следующих базисных активов -нефть, минеральное
ста. В последующие годы ситуация изменилась. В сырье, природный газ, металлы и частично сельско2015 г. темп прироста объемов мирового экспорта в хозяйственное сырье. Среди факторов для сниженеизменных ценах составил 2,7%, что на 0,3% ния цен можно выделить, во-первых, стагнацию
выше темпов прироста мирового ВВП. Данные про- темпов экономического, и, в особенности, промышцессы объясняются следующим:
ленного роста, в большинстве развитых стран, во синхронность процессов стагнации темпов вторых, превышение объемов предложения над
экономического развития многих стран и процес- объемами спроса на сырье вследствие оптимизации
сов развития международной торговли в глобаль- технологических процессов производства, интеграном масштабе. Синхронизация снижения объемов
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ции энерго- и ресурсосберегающих технологий, использования альтернативных видов энергии и топлива, и, в-третьих, рост обменного курса доллара
США по отношению в большинстве национальных
валют. В итоге, позиции многих развивающихся
стран в международной торговле в значительной
степени ухудшились, сократился их спрос на импорт из более развитых стран. Результатом стало,
соответственно, общее снижение объемов международной торговли.
3. Циклические колебания в развитии мировой экономической системы. В течение нескольких
лет до начала восстановления мировой торговли
после кризиса 2008-2009 гг. мировая экономика
вступила в депрессивную фазу экономического
цикла, которая характеризовалась значительным
снижением объемов спроса на многие виды товаров
и услуг. Усугубляло ситуацию наличие созданных
в период бурного экономического роста, излишних
производственных мощностей, загрузка которых,
во многом, не соответствовала критериям обеспечения необходимого уровня экономической эффективности [1, с. 25].
4. Трансформационные процессы в экономике Китая. На протяжении последнего десятилетия КНР поддерживает «звание» мирового лидера
по объемам экспорта и неофициальный статус мировой производственной «фабрики». Удельный вес
Китая в географической структуре мирового экспорта в 2016 г. составлял почти 15%, а в географической структуре импорта – 10%. Безусловно, внутренние трансформации китайской экономики оказывают заметное влияние и на общие тенденции
развития международной торговли. Так, например,
экспорт из России в Китай, лидирующий как по экспорту, так и по импорту в нашей стране (13,1% и
22,2% соответственно, в период с декабря 2018 по
декабрь 2019 гг.) [5], за период 2018-2019 гг. составил 69,2 млрд долл. США; с 2014 г. показатель стабильно падал вплоть до конца 2016 г., однако, торговые взаимоотношения двух держав восстановились в 2017 г., когда показатель экспорта составил
38,9 млрд долл. США (+ 3,6% к 2014 г.).
5. Замедление темпов развития глобальных
цепочек формирования добавленной стоимости.
Глобальные цепочки формирования добавленной
стоимости следует понимать, как «комплекс взаимодействий субъектов международных экономических отношений развитых стран, связанных между
собой выполнением последовательности операций,
в результате которых к продукции и услугам, проходящим, в силу глобального характера экономики,
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разные стадии обработки и доработки в различных
странах, добавляется определенная зависимость»
[7, с. 11].
6. Ухудшение финансирования международной торговли. Рост стоимости и снижение доступности внешнеторговых кредитов, являющиеся значимым фактором развития международной торговли, привело к торможению экономической
активности в производственной и торговой деятельности. Известно, что внешнеторговые финансовые инструменты носят краткосрочный и единоразовый, в большинстве случаев, характер. Вследствие этого, на них оказывает влияние ужесточение
кредитной политики. В итоге, как импортеры, так и
экспортеры, в кризисные и посткризисные годы
сталкиваются с дружностями и барьерами финансирования внешнеторговых операции. Данный барьер в периоды посткризисной рецессии стал постепенно снижаться благодаря активизации digitalтрансформации. Однако усиление мобильности товаропотоков будет обострять международную конкуренцию и технологическое отставание, что также
следует считать одним из важных специфических
черт международной торговли в условиях глобальной посткризисной рецессии.
7. Расширение практики использования протекционистских мер в системе регулирования международной торговли. Получившая в посткризисные годы практика расширения использования таких мер и санкционных ограничений, бесспорно,
оказало сдерживающее влияние на перспективы роста объемов международной торговли. Во второй
половине прошлого столетия в рамках системы
ГАТТ-ВТО и региональных интеграционных объединений был пройден значительный путь по реализации комплекса мер, направленных на минимизацию и устранение тарифных и нетарифных барьеров на пути развития мировой торговли. В этой
связи, даже снижение темпов дальнейшей либерализации внешнеторговых связей было способно
оказать негативное влияние на объемы экспортноимпортных операций.
Несмотря на влияние приведенных выше и
иных факторов, в последние годы международная
торговля постепенно оживляется и восстанавливается: в 2016-2018 гг. мировой товарный экспорт составил 16, 17 и 19,5 трлн долл. США соответственно (только в 2018 г. удалось достигнуть
уровня исторического максимума 2013 г. в размере
19 трлн долл. США). Значительным фактором мирового спроса по-прежнему остается КНР (см. рис.
1) [8].
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Рисунок 1. Динамика мирового товарного экспорта в 1980-2018 гг., трлн долл. США
В целом, в современных сдвигах в международной торговле имеют место две особенности, которые заслуживают особого внимания. В первую
очередь, наблюдается существенный прирост
спроса на импорт со стороны развивающихся экономик (6,9% в 2017 г., тогда как в развитых странах
показатель не превышает 3,5%). Кроме того, Азия,
Латинская Америка и США продемонстрировали в
2017 г. максимальные среди иных стран и регионов
прирост объемов импорта – 8,8%, 6,2% и 4% соответственно [2, с. 11]. Одновременно с этим, международная торговля услугами показывает большее
оживление, чем товарный экспорт, причем это
оживление свойственно для всех групп стран. Все
же, следует говорить о том, что международная

торговля, невзирая на частые, если смотреть в глобальном временном масштабе, кризисные и посткризисные рецессии, межнациональные торговые
войны и иные факторы, все же принимает сбалансированный формат.
Однако, этого нельзя сказать о России. Как
видно из графика на рисунке 2 [4, 5], процесс восстановления экспорт-импортных позиций в посткризисные периоды не позволяет говорить о какойлибо постоянной положительной тенденции. Причем стагнация началась с 2013 г., до начала валютного кризиса 2014-2015 гг. В целом же, спад во
внешней торговле России в 2014-2016 гг. был обусловлен посткризисной рецессией в экономике
страны, падением мировых цен на нефть, а также
дестабилизацией международных отношений.
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Рисунок 2. Товарооборот и экспорт Российской Федерации в 2013-2019 гг., млрд долл. США
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В 2018 г. России удалось существенно нарастить экспорт, однако, уже в следующем году динамика экспорта вновь стала отрицательной. При
этом, падение экспорта ускоряется к концу 2019 г.:
по итогам первого полугодия снижение составило
2,8% в годовом выражении, а в январе-октябре достигло 5,6%. В октябре 2019 г. показатель сократился на 13,4% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года после снижения на 9,9% в
годовом выражении месяцем ранее. В целом, представителями экспертного сообщества ожидается,
что в последующие годы темп прироста мирового
экспорта увеличится, однако будет оставаться ниже
показателей динамики ВВП вплоть до 2024-2025 гг.
Выводы и предложения. В целом же, проведенное исследование позволило говорить о том, что период глобальной посткризисной экономической рецессии можно охарактеризовать как трансформационный для международной торговли. Так,
видоизменяются и формируются новые факторы и
конструкты развития внешнеторговой деятельности, приоритетными среди которых являются снижение темпов прироста объемов и стоимости мирового экспорта до уровня темпов прироста мирового
ВВП, стагнация цен на сырье, циклические колебания в развитии мировой экономики, деформация
экономических процессов в развитых и развивающихся стран, замедление темпов развития глобальных цепочек формирования добавленной стоимости, ухудшение условий финансирования международной
торговли,
расширение
практики
использования протекционистских мер в системе
регулирования международной торговли.
При всем при этом, под воздействием названных и иных факторов международная торговля
смогла восстановиться после кризиса 2008-2009 гг.,
и не среагировать на валютный кризис 2014-2015
гг., чего нельзя сказать о нашей стране – динамика
экспорт-импортных операций по-прежнему остается нестабильной. По мнению экспертов на это
влияет торговое противодействие США и КНР, однако, данная тенденция должна в ближайшие годы
измениться. Данный тезис подтверждается и учеными. Так, с позиции А.Н. Спартака, «мировая экономика становится все менее устойчивой. Дестабилизация мировых экономических структур и конфигураций, прямо или косвенно связанная с
деятельностью пока еще действующей американской администрации, накладывается на целый
спектр специфических проблем в крупнейших странах и регионах» [3, с. 23].
Фактически, с учетом того, что валютный кризис был спровоцирован, период с 2014 г. и по настоящее время, следует считать продолжающейся глобальной посткризисной рецессией, и в подобных
условиях императивным должно статьи укрепление
институциональных, инфраструктурных и правовых основ межгосударственного экономического

55
сотрудничества на всех уровнях – региональном,
межрегиональном, наднациональном, двустороннем и многостороннем.
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АННОТАЦИЯ
Казахстан – страна, обладающая богатым историческим и культурным наследием. Расположенный в
центре Евразии, на перекрестке древнейших цивилизаций мира, Казахстан находится на пересечении
транспортных артерий, социально-экономических, культурных и идеологических связей между Западом и
Востоком, Югом и Севером. Согласно проводимой государственной политике в сфере туризма, Улытау
должен стать зоной отдыха, туристским центром и местом поклонения великим предкам. В наше время
слабый уровень теоретических и методологических исследований в области этнотуризма является актуальной проблемой.
ABSTRACT
Kazakhstan has a lot of historical and cultural heritage. Located in the center of Eurasia, at the crossroads of
the most ancient civilizations of the world, Kazakhstan is the intersection of transport arteries, social and economic,
cultural and ideological ties between the West and the East, the South and the North. According to state policy in
tourist sphere , Ulytau should become a recreation area, a tourist center, and a place of worship for great ancestors.
Nowadays a weak level of theoretical and methodological research in the field of ethno-tourism is an actual problem.
Ключевые слова: этнотуризм, устойчивое развитие, наследие, культура.
Keywords: ethno-tourism, sustainable development, heritage, culture.
In case of responding to the effects of climate
change, tourism industry has begun promoting slow
travel process as a new type of tourism which considers
deeper and more meaningful connection between local
communities and environment, in combination with a
slower manner of transportation (Dickinson, Lumsdon,
& Robbins, 2011) [1].
It leads to the sustainable mobility through the use
of public or mass transportation systems, walking, cycling, and boating. Reducing driving helps to encourage climatic sustainability by decreasing GHG emission (Dickinson & Lumsdon, 2010; Lin, 2017) [2, 3].
Because ethno-tourists try to be get acquainted
with heritage attractions, their trip requires them to visit
destinations for longer periods of time, in comparison
with other types of tourism, because they attempt to
have an experience of deep cultural exploration. Cultural heritage and ethno-tourism in historical places and
settlements engages tourists in cultural, historical, and
folk aspects and inspires their imaginations, encouraging visitors to interact with local communities and their
lifestyle. According to these features, heritage-based
tourist destinations and ethno-tourism are appropriate
objects for sustainable tourism development.

In accordance with Davis (1979), heritage tourism
inspires communication and creating strong relationships among tourists, events, and personal experiences
of the past, encouraging a sense of nostalgia and sentimentality that put in action to go through history, to
have deep feelings, reflections, thoughts and interpretations of the place and people [4].
In this case, nostalgia might positively influence
the promotion and development of heritage destinations
and ethno-tourism (Bandyopadhyay, 2008; Vesey &
Dimanche, 2003), which leads to elaboration of sustainable tourism [5, 6].
Tourists are interested in creation of deep interactions with local communities and distinct cultures.
Ethno-tourists appreciate the natural beauty, enjoy the
place and emotions, and are enriched by knowledge of
local history and culture. According to Lin & Huang
(2018) the real achievement of ethno-tourist is happiness, a higher quality of life, and a general sense of
well-being [7]. At this moment other positive result as
development of sustainable tourism can be achieved,
because ethno-tourists influence on natural environment in low level. By this, environmental concern as a
byproduct of ethno-tourism has become.
It is possible to consider development of ethnotourism in the case of the concept of Murphy’s (1985)
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tourism ecological system, which consists of three main
components, such as participation, policy and place [8].
In this system, tourism development has been
symbolized as the process of connection between tourists (the consumer) and places (the producer). In order
to sustainable development of ethno-tourism system,
planners should achieve an optimum of consumption,
satisfy tourist needs, create special activities and minimize the negative impact on the environment, keep resources of the place and reduce waste.
Based on this concept and according to the three
main components identified earlier, a research framework is proposed [8]. Figure 1 presents the concept of
the dynamic ethno-tourism system in the research
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framework; in which, „Participation‟ represents all
tourism activities of tourism stakeholders, including
governments, tourist enterprises, local communities, local organizations and interest groups, and residents, as
their activities are all linked altogether.
Ulytau region is considered as „place‟ , the main
area of ethno-tourism development. The natural and
cultural resources available in this place are elements
of ethno-tourism development here. Policy is a means
to support and control the level of ethno-tourism development in analyzed region. If this policy-partnershipplace connection can keep the consumption and feedback in balance, ethno-tourism can develop sustainable.

Participation
•
•
•
•

Local communities and main stakeholders
Ulytau is a place of association of three Kazakh zhuzes
The "Terisakkan" Spring ethnic festival
International Music Festival "Jezkiik"

Policy
• the program "Ruhani zhangyru"
• the concept of tourism development till 2023
Place
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulytau
a district of Karaganda Region in central Kazakhstan
The territory of the district is 122.9 thousand sq. km.
This is the largest region of Kazakhstan in terms of territory.
The highest point is 1134 meters;
Takes up space - 3 876 332 ha;
In the vicinity of 21 dam, 91 spring, 21 lake
there are over 600 registered monuments of history and culture, of which 12
are of republican significance: mounds, shrines, and ancient settlements. And
more than 10 thousand are not registered with the state.
Figure 1. The concept of ethno-tourism development in Ulytau region.

In the history of the nomads of Eurasia and Kazakh people, Ulytau occupies a special sacred place.
This is a geographical landmark where the unity of the
Kazakh people was achieved, it is the Natural Temple,
which united the three Kazakh zhuzes into a single
state. The people honor this place as sacred, the name
of Ulytau means in Kazakh language great mountains.

One of the earliest and most significant monument
is «Tanbalytas». This is a stone-stela with the image of
patrimonial signs near the salt lake Karakoyin [9].
Ulytau is a unique region, which has a lot of its
own features, such as given in following figure (figure 2).
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The sacred
mountain peaks of
Auliye and Edyge

Tomb of Alasha
Khan - the first
ancestor of the
Kazakh people

the inscription on
the plate of Emir
Timur on the
Altynshoky hill

admiring the
flowering steppe
tulips

observation of
ancient saiga
animals

the mausoleum of
Jochi Khan- the
eldest son of
Genghis Khan

place of the Battle
of Bulanty

stone statues of
Balbal in the tract
Zhylysay

Petroglyphs of
Terekty and Tamdy

Khan-Ordasy
settlement and etc.

Figure 2. Main features and heritage of Ulytau region
New trends in global economy and tourism, including market changes trends and behaviors of travelers and preferability to choose new travel types, the
growing role of social media, some challenges in
worldwide health industry, rising role of well-being and

human health and new sources of demand all increase
the ability of tourist destinations to compete within the
world marketplace (Dupeyras & Maccallum, 2013)
[10].

Tourism entrepreneurs

Government

The main
stakeholders
of ethno-tourism

Ethnic minorities

Local communities

Tourists

Figure 3. The main stakeholders of ethno-tourism in Ulytau region
The main stakeholders of ethno-tourism in Ulytau
region represents «Participation» in given ethno tourism development concept. Ethno-tourism can develop
by virtue of the main stakeholders’ interaction. Local
communities on behalf of ethnic majorities and, especially, ethnic minorities play important role in sustainable development of ethno-tourism. They connect to
tourists and tourist enterprises and only by their established connection between each other the region has a
possibility to achieve sustainable development goals.
Government is strongly connected to «Policy» element in analyzed concept.
Kazakhstan has a special program for spiritual enrichment of people named "Ruhani zhangyru", which
considers holy places and historical areas of Karaganda
region, including Ulytau region.

According to the 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member
States in 2015, considers a shared blueprint for peace
and prosperity for people and the planet [11]. There are
17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are
an urgent call for action by all countries - developed
and developing - in a global partnership. These goals
admit the fact, that ending poverty and other deprivations must go hand-in-hand with strategies that improve
life quality, health and education, and stimulate economic growth, in the framework of solving climate
change and working to preserve our oceans and forests.
Development of ethno-tourism in Ulytau region
can impact positively to achieve some sustainable development goals, which listed below (figure 4).
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Goal 1. No
poverty

Goal 8. Decent
work and
economic growth

Goal 9. Industry,
innovation and
infrastructure

Goal 11.
Sustainable cities
and communities

Figure 4. The main Sustainable development goals which can be achieved through development of
ethno-tourism [11]
According to the goal 1 – No poverty, some indicators can be achieved by ethno-tourism development
(figure 5). It’s noticeable that, development of ethnotourism in Ulytau region will contribute to reduce the
poverty, create new working areas and equality for all

•1.2

•1.4

•1.A

•1.B

citizens, including representatives of ethnical majorities and minorities too. Because a vast majority of local
citizens live in the countryside reduce the poverty by
ethno-tourism development can be valuable and crucial.

•By 2030, reduce the number of citizens of all ages living in poverty

• By 2030, ensure that all representatives of local communities have
access to basic services, ownership and control over land and other
forms of property, natural resources
•significant mobilization of resources to provide adequate and
predictable means for developing countries to implement
programmes and policies to end poverty
•Create sound policy frameworks at regional level, based on pro-poor
and gender-sensitive development strategies, to support accelerated
investment
Figure. The main indicators of goal 1 – No poverty [11]

Development of ethno-tourism in Ulytau region
will contribute to the following positive effects:
 Creation of family-run enterprises, with help
of children who educated at university or other jobs
come back to support the local industry
 Local citizens with more capital and education
could return to the village and set up small businesses
service for tourists
 sellers of handicrafts and local souvenirs for
tourists
 general positive orientation towards the ethnotourism development as an alternative to farming while
encouraging protection of local culture
 Locals are encouraged to participate as a
means of increasing their household income, for example households are rewarded via a bonus scheme for
preserving an authentic look, national character and
dressed in traditional costumes as a part of ethnic villages

 More formal employment available within the
village, which lead to an increase in tax payments and
other social contributions to the budget
 Local government offers substantial subsidies
to the poor.
According to this information, it is noticeable that
all actors, as consumers/local communities, companies
and state/ local authorities will play their own roles to
develop ethno-tourism in analyzed region.
By collaboration of all actors it will be possible to
achieve the goal 8 of the sustainable development of
ethno-tourism. Decent work and economic growth require some steps, such as:
 Inform, educate, prepare and train all actors
about ethno-tourism, history, culture, foreign languages, standards of hospitality.
 Mobilize local authorities and businesses in
the regions.
 Establish sustainable governance.
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 Support the development of ethno-tourism
with appropriate financing.
Ulytau region has a lot of cultural and historical
heritage, but in case of some factors this region is not
ready to receive a huge flow of tourists and to provide
services in high quality level. One of restraining factor

9.1
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of ethno-tourism development in named region is problem of infrastructure. This challenge can be solved by
sustainable development goal 9 - Industry, innovation
and infrastructure. This goal has some indicators given
in next figure (figure 6).

•Construct quality, reliable, sustainable infrastructure to support economic development
and human well-being

• Increase the access of small business to financial services
9.3

9.B

9.C

• Support domestic technology development, research and innovation in region,
including by ensuring a conducive policy environment

•Significantly increase access to information and communications technology and
provide qualitative and affordable access to the Internet

Figure 6. The main indicators of goal 9 – Industry, innovation and infrastructure [11]
According to the main indicators of goal 9, one
step of ethno-tourism development in Ulytau region is
creation of ethno village, prepare local infrastructure to

receive tourists flow in appropriate way in the future.
In this case micro, meso and macro levels are important
(table 1).
Table 1
Development of ethno-tourism in Ulytau region un micro, meso and macro levels [12]
Areas
Micro (Enterprise)
Meso (Inter firms)
Macro (Provinces, Region, State and Cities)
Design
Eco-design
Environmentally
Environmentally friendly design
friendly design
Production
Cleaner production
Eco-industrial park
Eco-city
Eco-municipality
Eco-province
Consumption Green purchase and
Environmentally
Renting service
consumption
friendly park
Waste manProduct reuse and
Waste trade market
Urban symbiosis
agement
recycle system
Industrial symbiosis
Note- based on

Ethno-tourist product of Ulytau region in the
shape of local souvenirs and national cuisine in microlevel will be created in eco-design, and in meso -/macro
levels environmentally-friendly designed ethno-villages can be created by firms and province, state.
Then, eco-industrial park as a part of production
area in meso-level can be considered as the main center
of ethno-tourism in this region, and eco-province in
macro level too.
Environmentally-friendly park as a part of consumption in meso level renting service in macro-level
can help to develop the idea of creation ethno-villages
in Ulytau region.
It is noticeable that, according to some examples,
that micro, meso and macro levels in 4 areas (design,
production, consumption, waste management) are important to develop ethno-tourism in analyzed region.

In accordance with sustainable development goal
11 – Sustainable cities and communities some indicators connected to ethno-tourism are considered. They
are:
11.4 activate efforts to protect and safe the world’s
cultural and natural heritage
11.7 By 2030, provide access to safe, inclusive and
accessible, green and public spaces, in particular for
women and children, people of the third and fourth age
11.A Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development
planning [11]. It’s necessary to consider four conceptual aspects required for achieving sustainable tourism
to obtain the goal 9 (figure 9).
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• Political
economy
• Circular economy
• Behavioral
economy

• Heritage integrity
• Culture tourism
• Rural tourism

Sustainable
economy

Sustainable
culture

Sustainable
environment

Sustainable
society

• Eco-tourism
• Alternative
tourism
• Low-carbon
tourism

• Accessible tourism
• Community tourism
• Population and
health

Figure 9. Four conceptual aspects required for achieving sustainable tourism [13]
According to this picture, it is noticeable that, one
of four conceptual aspects required for achieving sustainable tourism is sustainable culture. This aspect consists of three main components, such as heritage integrity, culture tourism and rural tourism. Because of this,
my research area about development of ethno-tourism
in Ulytau region is strongly connected to named elements.
Ulytau region is a historically reach place with
more than 600 monuments. In this case heritage integrity is definitely important.
Development of ethno-tourism in this region requires to develop cultural tourism too, and especially in
rural area. Because of this, it is connected to eco-tourism and circular economics.
Then, community tourism plays main role in
ethno-tourism development, because ethnical minorities and majorities as parts of local communities are the
main actors, and their behavior is really important.
According to this information, we can see a connection between regions and cities, communities. In
this case, development of ecological, sustainable tourism, and ethno-tourism is valuable.
Because, the circular economy goes beyond waste.
And this requires an upstream approach and a shift in
thinking and acting (behavioral; economic; organizational; and legal). It is necessary to think about this in
ethno-tourism trend too.
Then, regions have a key role to play. It is not always cities that offer the ideal implementation scale for
circular economy activities. And, of course, Ulytau region, and especially development of ethno-tourism in
Ulytau region helps to develop Zhezkazgan and Karaganda region economy in advance.

In conclusion, development of ethno-tourism in
Ulytau region can help to job creation, access to services, cost savings and collaborative consumption
models will all benefit from a circular model. A set of
theoretical principles and practical instruments has
been developed in that context, which can be used in
development of ethno-tourism. For example, it requires
to use learning-by-doing and doing-by-learning, which
contains practical experience and theory. Historical
data, information about cultural objects, local tradition,
language, cooking national foods, making national
handicrafts will be very helpful in this area.
Of course, anticipation and adaptation are important too. Planning of ethno-tourism sustainable development and quick reaction to changes are crucial
questions in this case. Creating space for innovations in
niches or arenas is important in creation new projects
in Ulytau region, such as ethno-village or eco-ethno
park. By doing this, the main goals of sustainable development can be achieved along with sustainable
ethno-tourism development.
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Мустафаева А.Е.
Аудитор ТОО КПМГ Аудит
Алматы, Казахстан
METHODOLOGY OF CONDUCTING AUDITS UNDER SECTIONS AND ACCOUNTS OF
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам методологии проведения аудиторских проверок по разделам и счетам бухгалтерского учета на предприятиях нефтегазового комплекса. Рассмотрены методологические и практические аспекты аудиторских проверок на предприятиях нефтяной отрасли и разработаны рекомендации по совершенствованию учета.
ABSTRACT
The article is devoted to the questions of the methodology of conducting audits under sections and accounts of
accounting in the oil and gas sector. The methodological and practical aspects of audits in the oil and gas industry are
considered. The recommendations are developed for improving accounting system.
Ключевые слова: методы учета, разведка, оценка, апстрим, нефтегазовый комплекс, капитализированные
затраты.
Keywords: accounting methods, exploration, assessment, upstream, oil and gas complex, capitalized costs.
Нефтегазовая отрасль Казахстана является
наиболее крупной и динамично развивающейся отраслью промышленности, где стабильно обеспечивается прирост объемов добычи нефти и природного
газа. В нефтегазовых компаниях снижение рисков,
обусловленных колебаниями цен на ресурсы, достигается через вертикальную интеграцию и через повышение аналитичности информации, предоставляемой
учетом.
Учет и аудит являются важнейшими функциями
управления нефтегазовыми компаниями и выполняют часть функций финансового менеджмента в
условиях современного развития отрасли. Поскольку
нефтегазовая промышленность Казахстана не только
важнейшая отрасль промышленности, но и одна из
главных составляющих экономической безопасности
страны, её независимости, то деятельность в отрасли
весьма регламентирована нормами законодательства
Республики Казахстан, требованиями и правилами к

недропользованию, а также международными конвенциями. Не является исключением и сфера учета и
аудита в нефтегазодобывающих компаниях.
Бухгалтерский учет и аудит на предприятиях
нефтегазовой отрасли имеет ряд особенностей: большая база нормативных документов; осуществление
контроля и мониторинга значительным количеством
инстанций, которые постоянно следят за деятельностью компаний нефтегазового сектора; сложность
терминологии, применяемой в данной отрасли, которая требует высококвалифицированных специалистов для работы в данной области и др.
Вопросами
нормативно-методологического
обеспечения системы учета и аудита занимались такие ученые, как: Алимбетов Н., Нурсеитов Э.О., Бурцев В.В., Барышников Н.П. Некоторые аспекты специфики учета в нефтегазодобывающих компаниях затронуты в трудах следующих авторов: Джонстон Д.,
Д.Буш, Чая В.Т., Букалов А.В., Панкратова В.В., Райт
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Ш., Галлан Р., Маковей С.Л., Мадиярова Э.С. Несмотря на вклад ученых, не все специфические вопросы раскрыты в учебной и периодической литературе, также практически не затронута специфика
аудита. Аудит данной сферы экономики слабо дифференцирован по направлениям проверки. Также проблемой остается следование нефтегазовыми компаниями рекомендациям МСФО 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых», поскольку данный
стандарт является камнем преткновения для практикующих бухгалтеров казахстанских нефтедобываающих компаний, формирующих отчетность по МСФО.
Вообще проблема учета и аудита в нефтегазовых компаниях остается дискуссионной.
Таким образом, вопросы учета и аудита в нефтегазовых компаниях являются актуальными для их
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изучения и занимают важное место в комплексном
управлении компанией. Специфика добычи нефти и
газа определяет создание специальных активов в
виде:
- право осуществлять разведку и добычу полезных ископаемых, приобретенных на основании лицензии и подписания контракта или любым другим
способом, не противоречащим законодательству;
- комплект добывающих скважин и технических
сооружений, необходимых для добычи, сбора и подготовки нефти.
Все затраты, связанные с созданием указанных
активов, учитываются в момент их ввода в эксплуатацию (Рисунок 1).

Специфика учета и отчетности
нефтегазодобывающей
деятельности
Особый вид
активов
нефтегазовые
активы

Классификация
затрат

Представление
затрат в финансовой
отчетности

Раскрытие
дополнительной
информации

расходы
периода

детализация расходов по
нефтегазодобывающей
деятельности

стоимость
актива

информация о запасах
нефти и газа
прочие необходимые
примечания

Рисунок 1. Специфика учета и отчетности нефтегазодобывающей деятельности
Примечание: составлен по источнику [1]
Как видно, к особенностям учета нефтяных компаний относятся следующие:
- наличие особого вида актива – нефтегазовых
активов с собственными правилами возникновения,
износа, обесценения и т.д;
- унификация классификации затрат при добыче
нефти и газа;
- следование разрешенным методам учета производственных инвестиций;
- раскрытие дополнительной информации о деятельности по добыче нефти и газа.
Наиболее важной проблемой бухгалтерского
учета в нефтяных компаниях является учет и отчетность о понесенных затратах. Финансовый учет затрат, связанных с этапом разведки, часто является довольно сложной задачей, поскольку затраты, понесенные на этом этапе, очень высоки, а вероятность
будущих экономических выгод не определена.
В современной практике учета нефтедобывающих предприятий для учета затрат могут использоваться два метода: метод успешных усилий (иногда
называемый методом эффективных затрат, успешный
метод и т. д.) и метод полной стоимости, иногда называемый полной стоимостью). Комиссия по ценным
бумагам и биржам, мнение которой важно для компаний, зарегистрированных на бирже в США, также разрешает использовать оба метода [2].

Принципиальным отличием методов является
распределение затрат, которое напрямую не привело
к увеличению запасов нефти и газа. В соответствии с
методом полных затрат такие затраты капитализируются, а в соответствии с методом успешно проведенных изысканий они относятся на расходы периода.
Метод полной стоимости подразумевает, что такие
непроизводительные затраты являются предпосылкой для увеличения запасов. Неся затраты на увеличение запасов, компании понимают, что не все затраты
будут продуктивными, но эти затраты необходимы
для увеличения запасов, а также преимущества
успешных изысканий – запасы, полученные в результате изысканий будет перекрывать расходы как в случае успешного, так и неудачного поиска. Метод
успешно завершенных изысканий требует прямой
связи между понесенными затратами и соответствующим приростом запасов. Расходы на приобретение запасов и на разведочные работы, которые не привели к
увеличению запасов, должны быть отнесены на расходы периода.
В зависимости от метода, используемого нефтяной компанией, затраты капитализируются или относятся на расходы. Использование разных методов
приводит к разным результатам. Основные отличия
методов приведены в таблице 1.
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Затраты
1
Стоимость приобретения месторождений полезных ископаемых
Затраты на разведку и разведку,
которые привели к росту запасов
Затраты на разведку и разведку,
которые не увеличили запасы
Затраты на разработку месторождения: создание производственной инфраструктуры и
продуктивных скважин
«Сухие» эксплуатационные
скважины

Затраты на добычу

Ключевые различия методов учета затрат
Метод успешно завершенных изысканий
2
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Таблица 1
Метод полных затрат
3

Капитализируются

Капитализируются

Капитализируются

Капитализируются

Расходы

Капитализируются

Капитализируются

Капитализируются

Капитализируются (если на самом
деле скважина разведочная или часть
скважины разведочная, то ее затраты относятся на расходы)

Капитализируются

Расходы, если не связано
Расходы, если они не связаны с бус будущей добычей (напридущей добычей (например, меры по увемер, меры по повышению
личению добычи нефти)
нефтеотдачи)
Примечание: составлено на основе источника [3]

В рамках обоих методов существуют различные
подходы к расчету амортизации: определение видов
резервов, включаемых в базу амортизации; метод
группировки активов для целей амортизации; определение норм амортизации при совместной добыче
нефти и газа; выбор видов запасов и определение метода их оценки для определения их стоимостных границ, распределения накладных расходов.
Крупнейшие нефтяные компании в основном используют метод успешно проведенных изысканий.
Традиционно метод полных затрат используется небольшими, недавно организованными компаниями метод позволяет отложить отражение затрат на более
поздний срок. Крупнейшие казахстанские нефтяные
компании используют метод успешно проведенных
изысканий. Небольшие казахстанские нефтяные компании, являющиеся дочерними компаниями крупных
казахстанских и иностранных нефтяных компаний,
используют метод успешно проведенных изысканий
благодаря унификации учетной политики.
Нефтедобывающей промышленности также
присущи уплата роялти и налогов, суммы которых
могут быть довольно высоки по сравнению с другими
видами коммерческой деятельности, а также которые
могут существенно изменяться правительствами некоторых стран.
В Республике Казахстан всегда уделялось и уделяется большое внимание налогообложению недропользователей с целью получения максимальных поступлений в государственный бюджет с одновременным обеспечением приемлемого уровня доходов
недропользователям.
Обособленность системы налогообложения
недропользователей определена положениями Конституции РК, в соответствии с которыми право собственности на полезные ископаемые, находящиеся в

недрах, принадлежит государству, а также международными принципами налогообложения доходов от
добычи полезных ископаемых.
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет» по состоянию на 10.01.2020 недропользователи уплачивают специальные платежи и налоги
недропользователей, которые включают:
1) специальные платежи недропользователей:
-подписной бонус;
- бонус коммерческого обнаружения;
- платеж по возмещению исторических затрат;
2) налог на добычу полезных ископаемых;
3) налог на сверхприбыль [4].
Эти платежи и налоги являются вычетами при
определении облагаемого дохода для исчисления
корпоративного подоходного налога.
Изучение особенностей формирования затрат,
методов их учета в современных условиях функционирования нефтегазодобывающей отрасли, а
также их влияния на осуществление финансовых
операций дают основания предполагать, что от выбора метода учета, организации учета затрат во
многом зависит объем получаемой прибыли, а
также эффективность кругооборота денежных
средств нефтегазодобывающей компании.
Сам порядок осуществления бухгалтерского
учета и составления финансовой отчетности для
субъектов нефтедобычи регулируется Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28.02.2007 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2018
г.) [5].
При подготовке отчетности по МСФО для
нефтегазодобывающих компаний основополагающими стандартами являются, стандарты, представленные на рисунке 2.
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МСФО 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»;

МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»
регламентирует отражение изменений в оценках запасов;
МСФО 16 «Основные средства» частично регламентирует учет затрат на
строительство, действие ряда положений не распространяется на
нефтегазодобывающую деятельность;

МСФО 18 «Выручка» применяется с некоторыми корректировками;

МСФО 23 «Затраты по займам» регламентирует капитализацию процента по
займам в составе нефтегазовых активов;
МСФО 36 "Обесценение активов" применяется без каких-либо модификаций для
учета обесценения нефтегазодобывающих активов;
МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» применяется к
признанию затрат и обязательств по очистке и восстановлению территории
Рисунок 2. МСФО для нефтегазодобывающих компаний
Примечание: составлен по источнику [6]
Основу для ведения финансового учета в отношении разведки и оценки запасов полезных ископаемых представляет МСФО 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» (в редакции 2013
года). Данный стандарт определяет принципы
отображения в финансовой отчетности величины,
сроков и вероятности возникновения будущих потоков денежных средств от любых признанных активов, связанных с разведкой и оценкой.
Стандарт МСФО 6 «Разведка и оценка запасов
полезных ископаемых» дает определение разведке
и оценке запасов как деятельности по поиску минеральных ресурсов, включая нефть, газ, другие полезные ископаемые и аналогичные невозобновляемые ресурсы, а также по определению технического
обоснования
и
экономической
целесообразности добычи.
Согласно МСФО 6 затраты на разведку и
оценку первоначально отражаются в учете в фактической сумме [7]. Эти затраты в зависимости от их
сути должны быть отнесены к основным средствам
или нематериальным активам. Например, буровая
установка будет классифицироваться как объект
основных средств, а права на добычу – как нематериальные активы. После первоначального отражения в учете затраты на разведку и оценку учитываются на основе фактической стоимости или на основе переоцененной суммы, применяя требования
стандарта, соответствующего классификации затрат.

МСФО (IFRS) 6 следует использовать для
учета разработки и оценки минеральных ресурсов:
«Поиск минеральных ресурсов, включая полезные
ископаемые, нефть, природный газ и другие аналогичные невозобновляемые ресурсы, а также оценка
технической осуществимости и рентабельности добычи полезных ископаемых. Минеральные ресурсы, прежде чем принимать решение о разработке полезных ископаемых». Таким образом, данный
стандарт
более
применим
к
недропользователям, которые изучают минеральные ресурсы.
Нормативно-законодательная база регулирования отношений в области нефтегазового комплекса
всегда имела большое значение для Казахстана, ввиду
чего вводятся постоянные изменения с целью его совершенствования.
В современных условиях развития отечественной экономики основная цель аудиторской проверки заключается в выражении независимого мнения о достоверности финансовой отчетности. Это
обусловлено тем, что назначение аудита, как такового, состоит не в выявлении ошибок и искажений
в предоставляемой отчетности как процедуре, а в
верификации предоставляемой предприятием
пользователям информации. Это значимо для предприятий нефтедобывающей отрасли, поскольку результаты аудиторской проверки могут оказать влияние на динамику на рынке ценных бумаг, размеры
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инвестиций в бизнес, имидж и доверие к предприятию [8].
Основные пользователи финансовой отчетности, а значит, и аудиторской проверки, как инструмента оценки ее достоверности: собственники
нефтедобывающей компании, ее персонал, кредиторы, клиенты, поставщики, потенциальные инвесторы, потенциальные кредиторы, потенциальные
покупатели продукции, потенциальные поставщики, аналитические (в первую очередь, консалтинговые) фирмы, средства массовой информации,
государственные органы (в т.ч., ответственные за
регулирование аудиторской деятельности и налоговые), общественность в целом. В той или иной мере
они заинтересованы также в результатах работы
аудиторской фирмы.
Таким образом, аудиторская проверка предприятия нефтедобычи затрагивает обычно интересы большого количества физических и юридических лиц. Из этого следует общественный характер
аудиторской деятельности и тенденции к целесообразности политики сильного вмешательства со стороны государства во взаимоотношения нефтедобывающей компании с аудиторскими организациями.
Особенности финансово-хозяйственной деятельности нефтегазодобывающих предприятий
влияют на процесс проведения аудита. При проведении аудита предприятий нефтедобычи можно использовать целый ряд методик и методов контроля
достоверности и эффективности отчетности. Эти
методы могут впоследствии применяться системой
внутреннего контроля предприятия, что позволит
поддерживать необходимый уровень достоверности отчетности о деловых операциях между аудитами.
Предварительный контроль чаще всего проводится внутренними аудиторами и специалистами организации. Нефтедобывающие предприятия активно
практикуют формирование в своей структуре подразделений, выполняющих функции внутреннего
аудита. Подобная превентивная мера способствует
снижению риска обнаружения аудиторами нарушений и искажений в финансовой отчетности, поскольку осуществляет постоянный контроль за состоянием учета хозяйственных операций на предприятии. В последние годы предварительный контроль
осуществляется также внешними независимыми
аудиторами путем проведения консультационной работы в данной организации, экспертизы различных
схем, проектов бизнес-планов и т. п.
Для предприятия нефтедобычи со значительным оборотом финансовых средств и большим товаропотоком, очевидно, применимы приемы получения доказательств, основанные на использовании
анализа проводимых предприятием операций и
оценке особенностей учета расходов и доходов
нефтедобывающего предприятия. К таким можно
отнести такие приемы, как: проверка соблюдения
правил учета отдельных хозяйственных операций,
прослеживание управленческого и финансового
учета, а также непосредственно аналитические процедуры процесса экономического оборота средств
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субъекта аудита [9].
Так или иначе, но в итоге последовательная реализация системного подхода к построению концепции аудиторской проверки предприятий нефтедобычи предполагает предварительное рассмотрение более общей системы контроля, в которую
аудит входит как одно из ее звеньев.
Аудиторская проверка ключевых областей
учета нефтедобывающей компании в соответствии
с вышеперечисленными специфичными аспектами
нефтедобывающих компаний чаще всего затрагивает следующие ключевые области:
- проверка соответствия деятельности недропользователей законодательным и нормативным
актам в сфере недропользования;
- проверка соблюдения условий договоров на
право пользования недрами;
- проверка соблюдения условий использования
недр, установленных договорами;
- определение достоверности исходных данных для исчисления налогов и платежей при использовании недр, их соответствия объемам добываемого и реализуемого топливно-энергетического
сырья с учетом технологических потерь, а также
для расчета ставок дифференцированного акцизного налога на него;
- учет и включение в отчетность понесенных
расходов;
- проверка порядка оценки произведенных запасов;
- аудит финансовой отчетности нефтяной компании;
- подготовка рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности
субъектов недропользования [10].
Итак, современная ситуация, сложившаяся в
отрасли нефтедобычи в период глобализации экономики, требует эффективной системы бухгалтерского учета и аудита. Основой, определяющей учет
и аудит в нефтегазовой промышленности, является
нормативная база. Нормативная база определяет
порядок учета операций по недропользованию и
выделяет наиболее важные аспекты учета и аудита.
Была проведено исследование методологических и практических аспектов аудиторской проверки
по разделам и счетам бухгалтерского учета на предприятии нефтяной отрасли ТОО «Тарбагатай Мунай», а также разработаны рекомендации по их совершенствованию.
Основной целью аудита является составление обоснованного мнения аудитора о достоверности и полноте информации в финансовой отчетности ТОО «Тарбагатай Мунай». Ввиду многоаспектности системы финансового, управленческого
и налогового учета решено было в качестве объекта
исследования выбрать такую ключевую область,
как учет капитализации затрат. Данная область
учета характеризует в целом специфику учетной
системы нефтедобывающего предприятия. Была
составлена программа по проведению аудита капитализированных затрат представленная в таблице 2.
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Таблица 2

Программа по проведению аудита капитализированных затрат
Действия аудитора
Источники информации
Сроки
1
2
3
1. Проверка правильности отражения в балансе
16.01.20 Баланс и главная книга
активов.
17.01.20
2. Проверка соответствия данных синтетичеПервичные документы, регистры бух- 18.01.20 –
ского и аналитического учета.
галтерского учета, баланс.
19.01.20
3. Проверка правильности классификации актиПервичные документы, договора,
20.01.20 вов, сформированных из капитализированных контракты, акты купли-продажи, платеж24.01.20
затрат.
ные поручения.
4. Проверка правильности оценки стоимости акБаланс, ведомость переоценки, акт
25.01.20 тивов и порядка обесценения
независимой оценочной компании
26.01.20
5. Проверка правильности осуществления бух.
Регистры бухгалтерского учета, пер- 27.01.20 –
записей.
вичные документы.
29.01.20
6. Проверка правильности отражения в учете
Регистры бухгалтерского учета, глав- 30.01.20 –
обесценения активов
ная книга.
02.02.20
Примечание: составлена автором по документам аудиторской проверки ТОО «Тарбагатай Мунай»
В разработанной программе определены ключевые области аудита, аналитические процедуры
проверки.
ТОО «Тарбагатай Мунай» - товарищество с
ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Республике Казахстан. Непосредственными
материнскими компаниями являются Rrfkamp B.V.
и Cazol B.V., зарегистрированные в Королевстве
Нидерландов Конечной контролирующей стороной
является гражданин Китайской Народной Республики г-н Сан Гуансинь.
Основной офис Компании зарегистрирован и
расположен по адресу: Казахстан. 070015. Усть-Каменогорск, пр Сатпаева д. 64. Также Компания
имеет филиалы в городах Зайсан и Алматы. Компания занимается разведкой и добычей нефти и газа
на территории месторождений близ г Зайсан. Восточно- Казахстанская область. Анализируемое
нефтедобывающее предприятие ТОО «Тарбагатай
Мунай» является производственным предприятием, основной продукцией которого в настоящее
время является газ, реализуемый в китайскую компанию. На предприятии осуществляется финансовый и управленческий учет затрат.
В рамках управленческого учета и анализа затрат бухгалтерская служба предприятия собирает
информацию о затратах на добычу нефти и газа,
осуществляет калькуляцию себестоимости добытой продукции. Для целей составления финансовой отчетности ТОО «Тарбагатай Мунай» применяет следующую классификацию нефтегазовых
активов по группам и подгруппам (если существуют отдельные контракты для одного месторождения, классификация и группировка нефтегазовых активов должна выполняться в контексте
контракты):
1) Месторождения в стадии разведки:
- права на недоказанные запасы;
- затраты на разведку и оценку;
2) Разрабатываемые месторождения;
3) Месторождения на стадии добычи.
В задачи аудита производственных затрат
ТОО «Тарбагатай Мунай» входят:
- проверка учета и осуществление контроллинга затрат;
- проверка калькулирования себестоимости
всех выпускаемых нефтепродуктов;

- разработка мероприятий и рекомендации по
снижению себестоимости производимых нефтепродуктов.
Аудит затрат на добычу нефти является наиболее сложной процедурой в аудите, так как для
надежного определения стоимости добычи нефти
необходимо регулярно контролировать правильность ее формирования, и это осуществляется сотрудниками службы внутреннего аудита организации. Учет затрат на добычу нефти представляет собой единый учетный процесс для изучения затрат,
неразрывно связанных с объемом добываемой
нефти. Таким образом, метод учета затрат представляет собой определенную взаимосвязь методик
и методов для отражения и контроля себестоимости
продукции и расчета фактической себестоимости
продукции (работ, услуг).
Независимо от вида аудита затрат, для достижения своей основной цели аудитор или аудиторская фирма решает следующие задачи:
- оценивает обоснованность примененного варианта получения информации о расходах предприятия по обычным видам деятельности, метода
учета затрат, варианта учета консолидированных
затрат, методов распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов;
- подтверждает первоначальную оценку систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
- подтверждает правильность оформления и
отражения в учете затрат;
- контролирует показатели затрат согласно
сводному учету себестоимости продукции.
Методология применения аналитических процедур при аудите затрат на добычу нефти предполагает выделение двух подходов на основе критерия доступа к информационной базе: анализ взаимосвязи между остатками и оборотом на расчетных
счетах; Функциональный анализ затрат на производство продукции.
Аудитором была проведена проверка учета капитализированных затрат предприятия ТОО «Тарбагатай Мунай». В результате проведенного аудита
было выявлено следующее:
- выявлено полное соответствие организации
бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности;
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- формы первичных учетных документов соответствуют Приказу МФ РК от 19.08.2013 года №
402 [30];
- в учетной политике установлен перечень лиц,
имеющих право подписи в первичных учетных документах;
- при проверке своевременности и правильности отражения операций по реализации было установлено, что отражение операций по предоставлению услуг покупателям и заказчикам ведется с
нарушением учетной политикой предприятия.
Активы, используемые на этапе разведки, входят в состав геологоразведочных активов, затем
амортизируются на этапе добычи по методу пропорционально добыче. Добытые полезные ископаемые признаются в балансе по производственной
себестоимости добытой продукции в соответствии
с положениями МСФО 2 «Запасы». Право на пользование геологической информацией согласно положений Контракта учитывается не как понесенные
расходы, а как долгосрочные активы на активных
счетах подраздела 2600 «Разведочные и оценочные
активы», причем амортизация на данные активы не
начисляется в период разведки. Расходы по работам и услугам, относящиеся к изучению, обустройству непосредственно самого месторождения, учитываются на счете 2920 «Долгосрочные расходы
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будущих периодов» в момент их возникновения.
Затраты до получения права на недоказанные запасы, отражаются в отчете о прибылях и убытках
как расходы периода в момент их фактического понесения. Являются расходами периода, непосредственно в момент их возникновения. Аналогичная
ситуация происходит и в налоговом учете, признаются расходами организации, тем самым, подлежат
вычету из совокупного годового дохода организации.
Затраты на добычу классифицируются как
производственные затраты и отражаются в учете на
счетах подраздела 8 «Основное производство». Так
как ТОО «Тарбагатай Мунай» имеет несколько
скважин (мест разработки), то все затраты распределяются на каждую скважину отдельно. Для правильного разделения затрат по каждому объекту
разработки, все затраты делятся на 4 категории:
 прямые затраты;
 косвенные затраты;
 общие производственные затраты;
 непроизводственные расходы.
При проверке первичной документации по
учету капитализированных затрат, выявлено (таблица 3).

Таблица 3
Проверка оформления первичной документации
Дата про- Наименование пер- Дата доку- Номер до- Содержание хозяйствен- Заключение аудитора
верки вичного документа
мента
кумента
ной операции
04.01.20 Акт обесценения
04.12.19
19 Акт обесценения актива Первичный документ
(переоценки стоине подписан главным
оформлен с нарушемости) актива
бухгалтером организанием приложения к
ции
учетной политике.
Примечание: составлено автором по документам аудиторской проверки ТОО «Тарбагатай Мунай»

Аудитор составил рабочий документ, указанный в таблице 4, в котором указал все обнаруженные им
искажения и дал рекомендации.
Таблица 4
Выводы и рекомендации по результатам проведения аудиторских процедур
Содержание процедуры Краткая характериПоследствия
Рекомендации аудитора
стика нарушения
1
2
3
4
1. Проверка правильно- Первичный документ Акт обесценения актива Оформить акт, согласно дейсти оформления первич- оформлен с наруше- должен быть составлен в ствующему законодательству,
ных документов
нием приложения к соответствии с правилами подписать и подшить ко всем
учетной политике. законодательства, только
остальным документам.
после этого он будет
иметь юридическую силу.
Проверка правильности Актив принят на ба- Недостоверная финансоТОО «Тарбагатай Мунай»
принятия на баланс ак- ланс по неполной
вая отчетности в части должно составить служебную
тивов из капитализиро- стоимости, некотостоимости активов
записку и составить коррективанных затрат
рые из затрат были
рующие корреспонденции счесписаны на расходы
тов и скорректированную фипериода
нансовую отчетность.
Примечание: составлено автором по документам аудиторской проверки ТОО «Тарбагатай Мунай»
Поскольку капитализированные расходы, согласно Налогового Кодекса образуют отдельную
группу амортизируемых активов и вычитаются из
совокупного годового дохода, то в результате неправильного отражения расходов до момента добычи, совокупный годовой доход также был отражен в налоговой отчетности предприятия неправильно. Следовательно, исходя из изложенного, а

также норм Закона и норм, установленных Налоговым Кодексом, налогоплательщик должен самостоятельно исправить выявленные нарушения и сдать
корректирующую налоговую отчетность.
Аудит проводился на выборочной основе и
включал в себя: изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показа-
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тели в финансовой отчетности информации и раскрытия в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности оценку принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
финансовой отчетности, рассмотрение основных
оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления
финансовой и налоговой отчетности. Проведенный
аудит представляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РК.
Проверка показала, что некоторые первичные
документы по учету капитализированных затрат
оформляются с нарушениями, некоторые геологоразведочные активы приняты на баланс по неполной стоимости вследствие списания части затрат на
расходы периода. Последнее нарушение привело к
нарушению в области налогового учета, поскольку
капитализированные расходы образуют отдельную
группу амортизируемых активов и вычитаются из
совокупного годового дохода. Выявленные нарушения свидетельствует о недостаточном контроле
со стороны службы внутреннего контроля.
Кроме того, что отражение операций по капитализации затрат велось с нарушением учетной политики предприятия, выявлено, что и в самой учетной политике отсутствуют некоторые значительные составляющие по методологии учета затрат в
период разведки и разработки:
- не указано действие или документ, согласно которому признается факт технической возможности добычи, что влечет за собой учетные
процедуры по признанию затрат на разведку и
оценку природных ресурсов в виде основных
средств или нематериальных активов;
- не отражен порядок проведения ежегодного независимого теста активов компании в стадии разведки для применения положений МСФО 36
«Обесценение активов»;
- затраты по месторождению в стадии разведки в учетной политике ТОО «Тарбагатай Мунай» обозначены, как «геологические и геофизические расходы» без пояснения порядка их капитализации. По учетной политике можно понять, что все
затраты на разведку относятся к незавершенному
строительству, пока запасы не доказаны, а затем капитализируются как основные средства. На самом
деле это не так, существуют затраты, которые
должны капитализироваться как нематериальные
активы.
Кроме того, по результатам исследования
действующего процесса управленческого учета
выявлены некоторые недостатки, которые не приводят к нарушениям в составлении финансовой
отчетности предприятия, а имеют отрицательные
последствия для принятия управленческих решений руководством предприятия, поскольку данные управленческого учета призваны служить информационным полем для процесса принятия
управленческих решений.
По результатам анализа системы управленческого учета ТОО «Тарбагатай Мунай» выявлено,
что она служит для целей формирования себестоимости продукции (добычи), но не отвечает потреб-
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ностям управления современным производственным предприятием. В соответствии с этим руководством предприятия ТОО «Тарбагатай Мунай» рекомендовано было практику управленческого учета
дополнить системой «директ-костинг», которая
позволит управлять рентабельностью добычи на
основе информации о переменных затратах.
Совершенствование механизма ᴨпринятия оптимальных управленческих решений на анализируемом предприятии ТОО «Тарбагатай Мунай» рекомендовано было осуществлять в следующих
направлениях: разработать методику разделения
затрат на переменные и постоянные, разработать
методику формирования релевантной информации:
переменная себестоимость, маржинальный доход,
точка безубыточности, порог рентабельности, рассмотреть возможность внедрения центров финансовой ответственности за затраты, адаптировать
информационную модель управления затратами на
предприятии ᴨод существующие автоматизированные системы управления затратами и обосновать
возможность и эффективность применения такой
системы.
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АНОТАЦІЯ
Проведено дослідження причин та наслідків впровадження цифрових технологій для бізнесу та оцінено їх вплив на економіку держави. Виявлено, що впровадження сучасних цифрових інструментів в систему управління підприємством викликає докорінні зміни у підходах до її організації та змінює інструментарій реалізації цієї функції. Зазначено, що перехід на інноваційні методи організації бізнесу в умовах
цифровізації викликає зміну самої суті бізнесу, його цінностей та пріоритетів. Розроблено модель сучасного бізнес-проекту із інтегрованими інструментами реалізації цифрових технологій та описано зв’язки
між пов’язаними учасниками процесу на основі взаємодоповнюючих управлінських ієрархічних ланцюгів.
ABSTRACT
The reasons and consequences of the introduction of digital technologies for business have been researched
and their impact on the national economy evaluated. It is revealed that the introduction of modern digital tools into
the enterprise management system causes a radical change in the approaches to its organization and changes the
toolkit for the implementation of this function. It is stated that the transition to innovative methods of business
organization in the conditions of digitalization causes a change of the essence of business, its values and priorities.
A model of a modern business project with integrated digital implementation tools has been developed and the
linkages between related process participants based on complementary management hierarchical chains are
described
Ключові слова: інтегрована система управління, підприємство, економічна ефективність, автоматизація процесу, інформаційна база даних, оптимізація витрат.
Keywords: integrated management system, enterprise, cost-effectiveness, process automation, information
database, cost optimization.
Постановка проблеми. Поширення цифрових
технологій викликає неминучий перехід організації
бізнесу та управління ним на ІТ-технологї з використанням цифрових систем, інструментів та засобів із впровадження в процес управління штучного
інтелекту. В умовах цифрової економіки перспективність бізнесу оцінюється рівнем еластичності
компанії до змін та спроможності адаптувати інноваційні технології у середовище діяльності підприємства. Завдяки інтегруванню цифрових технологій у бізнес-проект відкриваються нові можливості
використання додаткових джерел підвищення ефективності, що забезпечує стрімкий конкурентний
розвиток підприємств. Проте, впровадження цифрових технологій сприяє трансформуванню традиційної моделі управління, та змінює весь формат
зав’язків у системі, технологію управління підприємством та його організаційну структуру. Впровадження Digital-стратегії породжує створення нових
цінностей, визначення нових пріоритетів і появу
нових орієнтирів, основаних на принципах інноваційності, синергії, клієнтоорієнтованості та партнерства, ,.
Сучасна цифрова трансформація неминуче
впливає на методи економіки, способи господарсь-

кої діяльності та систему управління бізнесом. Необхідним є визначити можливості та переваги впровадження ІТ-технологій та інтегрувати використання штучного інтелекту у процес ведення бізнесу
та управління ним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питання переходу бізнесу на інноваційні
моделі із застосуванням цифрових технологій, породжуючи розвиток цифрової економіки вивчають
вітчизняні та закордонні фахівці, зокрема Азьмук
Н. А., Бузник В., Гудзь О.Є., Жуковська В.М., Коляденко С.В, Циганок А., Chandrasekaran S., Levin
R., Patel H., Roberts R. Та інші. Питаннями дослідження трансформаційних процесів в економіці як
підприємства, так і держави під впливом цифрових
технологій досліджували: Р.Акофф, І. Ансофф, С.
Веретюк, В. Апалькова, С. Войтко, В. Геєць, О. Гусєва, П. Дойль, П. Друкер, І. Зеліско, А. Глушенкова, І. Карчева, Б. Кінг, П. Стецюк,І. Ковшова, Л.
Лазаренко, В. Фіщук, В. Трубілін, Т. Халімон та ін.
Надзвичайна актуальність теми викликає проведення численних наукових досліджень. Проте її
складність, залишає цілі сфери невивчених питань
та не оцінених на предмет ефективності впровадження кожного із інструментів і доцільності вико-
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ристання різних видів цифрових технологій підприємствами різних галузей економіки. Не оцінено також вплив швидких темпів цифровізації суспільства на умови ведення бізнесу та на підходи до системи управління підприємствами. Необхідно
обґрунтувати способи зміни цінностей в умовах цифрової економіки, та розробити орієнтири побудови нових систем управління підприємствами використовуючи сучасні цифрові технології.
Постановка завдання. Метою наукового дослідження є вивчення теоретичних аспектів та пошук практик впровадження і наслідків використання цифрових технологій в сучасній системі управління підприємств. Виявлення основних
відмінних характеристик систем управління в цифровій економіці сприятиме розробці та адаптуванні
окремих елементів цифрових технологій і сучасних
інструментів у технологічний та управлінський
процес. Необхідно сформувати наукові підходи до
вивчення елементів цифрової системи та інструментів її реалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
процесі дослідження нами виявлено, що важливим
аспектом успіху бізнесу є правильно сформована,
налагоджена й дієздатна система управління. Сучасна система управління повинна бути побудована
на основі якісної оперативної інформаційної бази
орієнтованої на розробку готових алгоритмів рішень задач із широким використанням методу альтернатив орієнтована на оперативне прийняття
управлінських рішень із врахуванням можливих
змін та ризиків.
Крім того, достовірна і своєчасна інформованість керівників підприємства дозволяє запобігти
можливим негативним ситуаціям та їх наслідкам, а
для вертикально-інтегрованого підприємства є поштовхом для зародження нових процесів, що його
стабілізують. Така сутність системи управлінського обліку на вертикально-інтегрованих підприємствах викликає необхідність його дослідження у
питаннях теорії та практики.
Із швидким розвитком інформаційних технологій система управління залишатись у тих формах
і проявах, які були обґрунтовані в минулому уже не
зможе, оскільки змінились потреби та вимоги зовнішніх та внутрішніх користувачів до інформації на
основі якої приймається управлінське рішення. При
розповсюдженні цифрових технологій поступово
розширюється готовність підприємств інтегрувати
сучасні інструменти цифрових систем управління
до процесу прийняття управлінських рішень.
Інтенсивне адаптування підприємств особливо
в умовах карантинної ізоляції сприяє поширенню:
- електронної комерції,
- дистанційного виконання функцій, та завдань,
- роботі підприємств у онлайн-режимі (особлива сфера послуг),
- автоматизації логістики,
- поширенню дистанційного навчання, включно із проведенням контролю знань учасників в онлайн-режимі,
- проведення дистанційного підвищення кваліфікації,
- віддалене обслуговування інформаційних систем та мереж розробниками програмних продуктів
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та персоналом з підтримки,
- роботизації окремих операцій та комплексів
завдань,
- інші функції.
Така ситуація лише стала поштовхом до зміни
підходів у методах ведення бізнесу і системі управління і причиною пришвидшення інтегрування інструментів цифрових технологій у бізнес-процеси.
Заміна повна або часткова виконання функцій
людини на роботизацію і відмова від усталених і
традиційних практик організації виробничого процесу та автоматизоване виконання функцій контролю при розробці алгоритмів логістичних схем на
різних рівнях виконання завдань виробничого процесу стало більш ефективним та можливим для реалізації на різних етапах бізнесу. Забезпечуючи підприємство сучасними цифровими технологіями та
впровадження сучасних програм штучного інтелекту у побудову алгоритмів прийняття управлінських рішень ми сприяємо мінімізації помилок і прорахунків під час виконання функцій управління,
оскільки стає можливим оперативне прорахування
усіх варіантів вирішення завдань із врахуванням
ризиків та впливу факторів, що можуть змінити величину очікуваного результату.
Управління без перебування безпосередньо на
об’єкті впливу та можливість постійно діючої системи контролю на відстані дає можливість корегувати як виробничі процеси так і корегувати оперативні плани діяльності відповідно до зміни умов й
потреб ринку. Окрім того, широка інтеграція цифрових технологій у господарський процес та у процес прийняття рішень робить можливим використання циклу PDCA на усіх етапах діяльності підприємства, забезпечуючи виконання принципу
постійного поліпшення, о сприятиме підвищенню
ефективності роботи усього підприємства.
Сучасні технології роблять можливим впроваджувати цифрові системи управління та контролю
в усі сфери життєвого циклу підприємства. Таким
чином відбувається перехід біологічних та фізичних систем у кібербіологічні та кіберфізичні (тобто
у об'єднання фізичних й обчислювальних компонентів). Таким чином система управління підприємством модифікується та стає інтегрованою, оскільки
уможливлює обмеження прав та одночасний розподіл функцій і завдань виходячи із загальної стратегії сформованої на найвищому рівні управління підприємством до розподілу тактичних завдань відповідальним керівникам середньої ланки системи
управління, та до відповідальних виконавців, які забезпечують реалізацію оперативних планів. При
цьому здійснюється перехід діяльності управлінського персоналу різних рівнів із реального світу у
світ віртуальний (діяльності онлайн). Таку систему
управління можливо реалізувати за допомогою використання цифрових технологій, наприклад:
- мережі інтернет,
- роботизація виробничого процесу використання кіберсистем,
- застосування штучний інтелект в процесі моделювання та прогнозування,
- системи великих даних,
- використання безпаперових технологій супроводжуваних цифровими підписами та ключами,
- адитивних технологій (3D-друк),
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- користування можливостями хмарних та туманних обчислень,
- впровадження безпілотних та мобільних технологій,
- контроль роботи працівників за допомогою
біометричних технологій і технологій ідентифікації,
- застосування можливостей квантових технології,
- користування блокчейн тощо.
Інтегруючи в систему управління біометричні
технології та технології ідентифікації користувачі
цифрових технологій будуть об’єднані у єдиний технологічний процес із обмеженням прав доступу та
технічних можливостей.
Така система управління робить прийняття рішень максимально обґрунтованим із проведенням
оцінки прогнозних наслідків. Ефективність інтеграції цифровізації у систему управління підприємством та бізнесом в цілому є очевидною, оскільки
швидкість реагування на будь які зміни і потреби є
максимальною, мінімізуються ризики прийняття
помилкового рішення, або його невиконання відповідальними особами через можливість постійного
онлайн-зв’язку та постійно діючої системи контролю.
Крім того, слід зауважити, що вартість організації такої системи управління є надзвичайно оптимальною, оскільки витрати буде понесено підприємством на організацію і установку цифрових систем лише на початковому етапі із значно меншими
сумами на обслуговування даної схеми. В результаті чого економіка підприємства постійно буде поліпшувати свої позиції.
Інтеграція цифрових технологій в систему управління підприємством на сьогодні виступає одним із головних факторів зростання його економіки
завдяки:
- підвищенню продуктивності праці,
- економії витрат часу на організацію процесу
управління і на саму реалізацію виробничого процесу,
- створення нових можливостей та зростання
попиту на нові товари й послуги,
- розширення ринків збуту завдяки використанню віртуальних платформ,
- створення нової якості та цінності тощо.
Основним інструментом в системі управління
підприємством та його виробничим процесом стає
цифровізація спрямована на реалізацію стратегічної мети. Тобто, це є новий підхід, який є одночасно
складним на етапі впровадження, та максимально
зручним і простим у використанні на етапі його функціонування.
Інструментом економічного розвитку підприємства стає система управління із інтегрованими
цифровими технологіями, при яких індикаторами
ефективності (засобами) виробництва виступають
цифрові ресурси. При їх використанні у підприємства підвищується:
- економічна ефективність,
- продуктивність праці,
- якісна і соціальна цінність послуг та товарів
та інше.
Інтенсивне використання підприємством інтегрованих технологій дає можливість:
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1. продуктивно використовувати робочий час,
2. раціонально використовувати засоби праці
та предмети праці, у результаті чого досягається
проставлена мета та реалізуються економічні та соціальні цілі.
Цифрові технології інтегровані у систему управління сприяють трансформування в усіх галузях
та сферах економічної діяльності підприємства,
включаючи виробничу, невиробничу, фінансову діяльність та діяльність у сфері послуг.
Діяльність підприємств із інтегрованою системою управління цифрового спрямування передбачає постійне удосконалення шляхом впровадження:
- бази даних із диференційованим доступом
для різних рівнів управлінських ланок для використання під час прийняття управлінських рішень
конкурентоспроможного бізнесу;
- корпоративних системах поставок на основі
використання Інтернету речей (Internet of things,
IoT), для автоматизованого вистежування логістики товарів без людського втручання;
- впровадження принципів Інтернету речей у
обслуговування систем охорони та обслуговування
приміщень, складів, закритих технологічних процесів за допомогою передавачів та/або сенсорів, які
мають можливість обробляти інформацію, що надходить із зовні, обмінюватися нею із обслуговуючими систему пристроями й виконувати різні дії
відповідно закладеного алгоритму в залежності від
отриманої інформації та визначених параметрів (на
зразок системи: «розумний будинок», «розумна ферма», які аналізують отримані сенсорами дані і в залежності від оперативних показників регулюють
роботу обслуговуючих пристроїв без втручання
людини за допомогою вбудованих мікросхем, технологій бездротового зв’язку (Wi-Fi, Bluetooth,
ZigBee, 6LoWPAN), а для ідентифікації об'єктів використовуватимуть QR-коди);
- трансформації технології виробничого процесу із фізичного управління процесами людиною
у цифрові;
- економіки спільного користування (sharing
economy), яка в рази здешевлює собівартість виробленого продукту, товару, наданої послуги, завдяки
тому, що учасник платформи платить за право тимчасового використання (доступу) до ресурсу, який
належить іншим учасникам на зразок оренди або
прокату. Особливо ефективною є така система при
функціонуванні кластерів та об’єднань підприємств із різноплановими видами діяльності, де використання ресурсів носить разовий або нерегулярний характер;
- віртуалізація фізичних інфраструктурних ITсистем, яка являється технологією, що дозволяє одному комп'ютера (серверу) виконувати завдання
декількох комп'ютерів. Тобто, вона є сукупністю віртуальних комп'ютерів (віртуальних машин), систем зберігання даних, мереж, що об’єднані у єдиний центр обробки даних. На одному фізичному
сервері (хості) можливо створити значну кількість
віртуальних серверів, які виконують різні завдання
та працюють незалежно один від одного, під управлінням власної операційної системи, використовуючи лише частину фізичних ресурсів хоста. Такі
сервери об'єднуються у кластер, на якому розміщу-
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ються віртуальні машини що, використовують об'єднані обчислювальні ресурси та потужності кластера. Самі, комп'ютери, що входять у спільний кластер, можуть бути розташовані фізично на значній
відстані один від одного. Перевагами використання
віртуальних інфраструктурних ІТ-систем є те, що:
їх значно простіше обслуговувати, оскільки вони
набором файлів; вони апаратно незалежні; дають
можливість оптимізувати ІТ-інфраструктуру; сприяють скороченню витрат на придбання фізичної ІТінфраструктури та її обслуговування; є більш гнучкими та дають можливість системі більш швидко
реагувати на зміни; забезпечують більший рівень
доступності додатків та забезпечують безперервність роботи підприємства; сприяють постійному
удосконаленню системи управління, відстежувати
процеси захищених настільних персональних
комп’ютерів та максимізувати рівень безпеки роботи настільних комп’ютерів через обмеження локального та віддаленого доступу із будь-якого програмного пристрою (комп’ютера, ноутбука, персонального комп’ютера, планшета та ін.);
- штучного інтелекту (ШІ, з англ. artificial
intelligence, або AI), який є технічною системою, що
має певні ознаки інтелекту та здатна розпізнавати,
розуміти, та знаходити спосіб досягнення результату і приймати рішення, а також навчатись. Покоління ШІ-рішень, яке на сьогодні розробляється
майже у всіх країнах має допомогти створити розумне виробництво, розумне сільське господарство,
логістику, енергетику, економіку, розумну медицину, розумні міста і оборону.
- цифрових платформ за допомого яких реалізується інформаційний обмін між різними групами
користувачів без задіяння посередників. Тобто, такі
платформи виступають особливим видом систем
для цифрової взаємодії незалежних користувачів із
мінімальними витратами на транзакції та можливістю відфільтровувати інформацію за запитом, поліпшуючи систему обслуговування клієнтів, систему менеджменту компанії та умови співпраці із
партнерами, створюючи інноваційні продукти і рішення при яких цифрові дані становляться фактором виробництва.
Цифровізація економіки передбачає використання нових моделей організації бізнесу саме на основі цифрових технологій. Такі моделі дозволяють
принципово розширити цільову аудиторію. При
Основні Digitalаспекти
Цифрові трудові
ресурси
Цифрове робоче
місце
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цьому цифрові дані стають фактором виробництва.
Оцінюючи факти успішного досвіду різних
компаній варто відмітити значні переваги цифровізації у системі управління, та у процесі ведення бізнесу, оскільки це змінило цілковито підхід до реалізації проекту. Так, зважаючи на досвід британського ритейлора Tesco відмічено, що він завдяки
використанню цифрових аналітик в питанні споживчих настроїв, використовує дані його програми лояльності у клубних картах (Clubcard). Завдяки
цьому автоматично розподіляє клієнтів за сегментами, визначаючи їх потреби [8].
Виходячи із практики використання інструменту Big Data інтернет-рітейлором Amazon проводиться персоніфікація пропозицій при купівлі товарів, аналізуючи їх історію інтересів. Здатність програмного забезпечення цієї компанії прогнозувати
дії клієнта, наприклад його дії за декілька секунд та
впродовж наступних декількох тижнів сприяє плануванню формування замовлень і економічного результату діяльності компанії в цілому [7]. Без застосування інструменту Big Data та відповідних програмних комплексів реалізувати ці функції дуже
складно.
Аналогічну позитивну практику використання
цифрових технологій для організації та провадження бізнесу на світовому рівні можна спостерігати у світового роздрібного продавця Walmart (понад 11 тис. магазинів у майже 30 країнах із обслуговуючим персоналом 2,2 млн. осіб), який
проводить аналітику даних за усіма аспектами бізнесу глобальних операцій, забезпечуючи підтримку
веб-сайтів електронної торгівлі у 10 країнах. Завдяки використанню цифрових технологій компанія забезпечує:
- спільний доступ до послуг (в сфері підтримки
людських ресурсів із різних регіональних платформ),
- віртуалізацію операції підтримки а також
консолідацію роботи бек-офісу,
- уникнення дублювання як апаратного, так і
програмного забезпечення,
- отримання операційної ефективності,
- мінімізацію до оптимального рівня витрат
[10].
На практиці виділяють три Digital-аспекти [9],
які нами узагальнено у таблиці 1.

Основні Digital-аспекти у бізнесі
Ознаки впровадження

Таблиця 1

використання нових практик управління,
Інтенсивне впровадження культури інновацій
Синхронізація управління big data
Формування працівника нового типу
Сприяє гнучкості у методах виконання завдань і трудових обов’язків, стимулюючи спільну роботу та взаємодію, підтримує мобільне і інтерактивне робоче середовище, яке дає можливість вибору технологій для роботи
Розвиток мобільних технологій
Широка мережа соціальних звязків
Інноваційна освіта
допомагає навчитися інтегрувати цифрові технології в процеси
формує відповідне культурне середовище

Цифровий HR
(advanced
analytics),
Джерело: Узагальнено автором на основі [9]
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ІТ-технології розвивається на сьогодні в насті- віртуальні ринки,
льки швидкому темпі, що змінити технологію орга- віртуальні навчальні кабінети та аудиторії,
нізації бізнесу та його ведення й управління ним
- віртуальні архіви,
можливо фактично у будь-якій сфері діяльності. І
- віртуальні контролюючі державні органи,
що важливо, то це різкий скачок об’ємів бізнесу,
- віртуальні біржі,
клієнтської бази, рівня ефективності прийняття
- віртуальні аналітичні послуги,
управлінських рішень, кількості зайнятих сегмен- інше.
тів на ринку та їх величина, а найголовніше, то це
Серед ознак віртуального бізнесу слід видізбільшення економічного результату при переве- лити:
денні бізнесу у цифровий формат.
- інформаційна праця;
Сучасні цифрові технології призводять до
- віртуальна інфраструктура;
зміни не лише самого процесу праці, але і форму її
- віртуальні суб’єкти.
організації. Завдяки широкій інформатизації на усіх
Аналогічне бачення висвітлено у дослідженні
рівнях та сферах господарського життя підприємс- Азьмук Н. А. [1]. Основні ознаки електронного бізтва активно створюються:
несу нами узагальнено в таблиці 2.
Таблиця 2
Основі ознаки електронного бізнесу
№
Ознаки
Характеристики
пп
1
Наявність інформаційної праці
Результат - інформаційний товар (або інформаційна послуга)
2 Наявність віртуальної інфраструСтворено онлайн платформи:
ктури
- Сайти,
- Інформаційні системи,
- Електронні платіжні системи,
- Інше.
3
Наявність віртуальних суб’єктів
Ними виступають:
- віртуальні замовники,
- віртуальні працівники (електронні фрілансери)
Узагальнюючи досвід використання ІТ-систем
та схем та практику освоєння когнітивних технологій, функціонуючих на основі роботи штучного інтелекту і цифрових даних системі організації бізнес-процесів та управління ними для впровадження
їх у діяльність компаній можливо запропонувати
наступні інноваційні рішення:
1. система управління smart-офісом (Intelligent
buildings) – інтегровані голосові системи виконуючі
типові функції працівників в управлінні процесами;
2. цифрове навчання та цифрове дослідження,
що здійснюється на основі ігрових брейнстормінгів;
3. гейміфікація під час онлайн-навчання та в
процесі підвищення кваліфікації;
4. використання інтегрованих інструментів
аналітики при залученні працівників, застосування
реферальних програм прийому кадрів;
5. цифрове опитування для аналізу великих даних у реальних умовах (цифровий збір, групування
і аналіз інформації при виборі претендентів на посаду, вибору клієнтів та інше.
Застосування цифрових технологій в бізнесі та
у процесі управління ним забезпечує отримання
підприємством конкурентних переваг шляхом зниження собівартості, та оперативному прийняттю
управлінських рішень на основі реальних даних
оцінки ситуації на підприємстві та на ринку усуваючи рутинну роботу в системі управління.
Важливими перешкодами інтенсивного впровадження штучного інтелекту у бізнес-процеси є:
- необхідність здійснення відповідної трансформація кадрових процесів управління;
- вміння а й підготовка кадрів;
- адаптація бізнесу до роботи за умов використання штучного інтелекту;
- інше.

Усунути цей диспаритет можливо шляхом поєднання зусиль для забезпечення обізнаності усіх
суб’єктів бізнес-процесу запроваджуючи міцну
співпрацю та партнерство:
1. бізнесу;
2. ІТ-компаній;
3. навчальних закладів;
4. наукових установ;
5. споживачів;
6. держави.
Компанія, яка планує впровадити у бізнес-процес штучний інтелект повинна тісно співпрацювати
з ІТ-компаніями, створивши мобільну інтелектуальну платформу, учасниками якої повинні бути бізнесова структура (вид діяльності побудований на
основі ІТ-технологій), навчальний заклад, науковий заклад та споживачі.
Щоб працювати в умовах використання цифрових технологій та штучного інтелекту слід посилювати освітню діяльність в цьому напрямку та навчати не лише студентство та молодь, але і шляхом
підвищення кваліфікації працівників підприємства
за допомогою поширення освітніх програм та проектів як у спосіб стаціонарної освіти, так і використовуючи дистанційні форми навчання, організовуючи спеціалізовані курси, вебінари та інші інструменти освоєння інноваційних програм та систем.
Тому, підприємству, яке прийняло рішення організувати бізнес-процес із використанням ІТтехнологій та штучного інтелекту доцільно заключати угоди співпраці із:
- навчальними закладами – з метою забезпечення кадрами із рівнем знань та вмінь роботи в
умовах ІТ-бізнес-системи, а також із ціллю забезпечення відповідними знаннями наявних працівників
шляхом підвищення їх кваліфікації;
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- науковими установами – для забезпечення сучасними розробками та адаптації ІТ-технологій до
умов та специфіки роботи конкретного підприємства, та розробки шляхів удосконалення уже існуючих технік та технологій;
- ІТ-компаніями – з метою постійного підтримання у робочому стані ІТ- технологій, обслуговування таких технологій та оновлення впроваджених
програмних продуктів;
- споживачами – для інформування про розширені можливості, нові продукти та види послуг, сучасні способи виконання замовлень.
Така співпраця є взаємовигідною для кожного
із суб’єктів даного процесу. Оскільки кожен із них
отримує свій інтерес у вигляді:
1. економічної вигоди шляхом зниження собівартості послуг:
- бізнес-структурі – при збільшенні об’ємів надання послуг та зниженні витрат на обслуговування
виробничого процесу й створення готового продукту чи послуги знижується вартість витрат на одиницю виробленого товару (роботи чи послуги);
- ІТ-компанії – отримання постійного доходу із
нижчою собівартістю при укладанні значної кількості довгострокових договорів на обслуговування
впроваджених систем. ІТ компанія зацікавлена не
лише в реалізації та впровадженні продукту, але і у
наданні послуг довгострокового обслуговування,
що дозволяє робити знижки за актами виконаних
робіт для компаній, які вони обслуговують;
- Навчальній установі – при здатності формувати навчальні проекти та програми підготовки кадрів відповідно до потреб і замовлення:
1) ІТ-компаній потребуючих фахівців з розробки, впровадження та обслуговування ІТ-систем;
2) підприємств, які потребують спеціалістів
спроможних працювати в умовах постійно розвиваючихся ІТ-технологій та підвищення їх кваліфікації;
3) споживачів, яким необхідні знання користуватись послугами та продуктами створеними за допомогою ІТ-систем та штучного інтелекту;
- Науковій установі – шляхом додаткового фінансування за виконання проектів і замовлень у
сфері розробок нових ІТ-інструментів, технологій,
знань на замовлення ІТ-компаній та бізнес-структур, які впровадили у господарську діяльність чи в
управлінський процес інноваційні цифрові технології та потребують методики роботи із ними, отримуючи постійні замовлення та супроводжуючи ІТбізнес-проекти новими розробками собівартість
одиниці послуги знижується, що і робить їх конкурентними на ринку;
- Споживачам (партнерам, контрагентам) –
шляхом більш зручних умов співпраці та тримання
готового замовлення у формі товару (роботи, послуги) за конкурентною ціною;
- Державі – у спосіб отримання додаткових доходів у бюджет у формі податків при збільшенні
економічної вигоди для кожного із учасників процесу.
2. розширення ринків збуту – для кожного із
учасників зв’язаних у даному процесі шляхом створення відповідних загальнодоступних платформ та
віртуальних маркерів, складів та інше;
4. екологічного ефекту – при роботі в умовах
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застосування цифрових технологій та штучного інтелекту робота організовується таким чином, що
мінімізуються понаднормативні витрати, втрати,
знижується кількість браків та оптимізуються витрати на ресурси, що і викликає зменшення викидів, скидів, відходів;
5. соціального ефекту – за рахунок поліпшення
умов для кожного із учасників системи та впровадження соціально-відповідального бізнесу.
Ми бачимо, що кожен із учасників при впровадженні ІТ-технологій та штучного інтелекту як у
виробничий процес, так і у систем управління ним
отримує низку переваг та вигоди.
Варто зазначити, що в умовах впровадження
ІТ-технологій в бізнес-процес стає більш простіше
реалізувати принцип постійного поліпшення, який
наражає підприємство на постійне поліпшення його
економічних, екологічних та соціальних показників.
Система прийняття управлінських рішень та її
методика в умовах використання цифрових технологій передбачає забезпечення оптимального управління. Оптимальне управління забезпечує отримання найкращого значення якогось із критеріїв на
який її було спрямовано. Прорахований найкращий
результат, який при виконанні певних функцій
дасть найвищий очікуваний показник характеризує
рівень ефективності управління певними процесами при заданих параметрах.
Усі системи оптимального управління націлені
на отримання максимального ефекту при мінімальних витратах.
Щоб забезпечити оптимальні управлінські рішення при реалізації бізнес-ідеї, повинні бути побудовані оптимальні процеси досягнення цілей.
Тому, щоб сформувати оптимальну систему, або
процес, необхідно забезпечити отримання оптимального значення якихось параметрів чи показників
якості системи:
- якісних перехідних характеристик,
- продуктивності роботи,
- собівартості продукції,
- споживаної потужності,
- точності реалізації управлінської функції та
інше.
Для того щоб дослідити які умови будуть оптимальними на практиці, наприклад при реалізації
виробничого процесу слід застосувати різного роду
моделювання: фізичні, математичне моделювання,
імітаційне та електронне моделюванням.
Для проведення такого аналізу слід залучити
значну кількість інтелектуальної праці, і даний процес буде тривалим та високовартісним. Проте, при
застосуванні Інформаційних технологій та штучного інтелекту виконання поставленої задачі стає
реальним.
Тому, ми вважаємо, що слід прислухатись до
рекомендацій фахівців про доцільність переформатування бізнесу із традиційної моделі на цифрову.
Так, наприклад фахівці „Telstraˮ і „Deloitteˮ [11],
вважають за необхідне для підприємств, орієнтованих на отримання позитивних вигоди в умовах цифрової економіки, ставити орієнтири на:
- вкладення інвестицій у нові здібності, а не у
старі традиційні моделі;
- побудова міцних взаємовідносин із клієнтами
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та партнерами;
- розвиток мобільності та оперативності у виконанні замовлень;
- оцінка реальних конкурентів та прогнозування їх дій;
- здійснення максимальних вкладень у розвиток талантів працівників та майбутніх фахівців.
Варто зазначити, що реалізація головної стратегії будь-якого підприємства можлива лише при
виконанні певних умов, важливою із яких є задоволення вчасно попиту клієнта, з метою його збереження, оскільки конкурентна боротьба за нього в
умовах високих е-технологій досить жорстока.
Тому, на даному етапі розвитку людства виграє бізнес організований в режимі online, що здатний забезпечити максимальні потреби, із високою якістю
продукту в максимально стислі строки.
В дослідженні Гудзь О.Є [3] відмічено, що на
сьогодні понад 90% підприємств які не застосовують методи організації цифрового бізнесу зіткнулися із проблемою конкурентної боротьби із підприємствами, які їх активно впроваджують, фактично 87% підприємств реалізують digitalтрансформацію у свою стратегію розвитку, удосконалюючи її та запроваджуючи переформатування
традиційних методів організації процесів на цифрові. Через невідповідність умов господарювання
до цифрових технологій, які споживач сприймає
більш активно і швидко, оскільки це економить
його час та ресурси, то 40% підприємств-лідерів
впродовж наступних 5 років будуть витісненими у
випадку відмови від цифрової трансформації. На
сьогодні підприємствам необхідно іти в ногу із сучасними інноваційними системами організації та
ведення бізнесу, переорієнтовуючи усталені моделі
управління бізнесом на найсучасніші цінності та
орієнтири.
Ми вважаємо, що для успішної організації бізнесу слід використовувати комплекс цифрових технологій, програм, можливостей та інструментів
таких як: BioTech, NanoTech, RetailTech, FinTech,
LegalTech, CRM&BPM на платформі bpm‘online,
InsurTech, GovTech, TeleHealth BlockChain, Digital
marketing, Digital-страхування, ePrescription, Gridтехнології).
Нашу думку підтримує у своїх дослідженнях
Гудзь О.Є, зазначаючи, що кожна із вищенаведених
систем мають реальні переваги при організації бізнесу та впровадженні інтегрованих систем управління основаних на ІТ-ресурсах. Завдяки їх використання можливо:
- поліпшити швидкість виконання певних задач,
- зекономити ресурси на комплексній технології при використанні цифрових засобів,
- забезпечити отримання більшої величини
прибутку,
- сформувати власний унікальний досвід використання штучного інтелекту, та роботи у цифрових мережах і системах,
- сформувати нові напрямки розвитку підприємства.
Доцільним є впроваджувати нові цифрові інструменти та входити у цифрове середовище поступово, адаптуючи кожну із систем і технологій до

Sciences of Europe # 50, (2020)
реальних умов і середовища функціонування підприємства.
Така цифрова модернізація бізнесу та механізму управління ним викликає:
- зміни у підході до ведення бізнесу,
- зміну завдань і вимог до головних параметрів
використовуваних інформаційних технологій.
При впровадженні цифрових інструментів у
систему управління бізнесом переформатовуються
вимоги до усіх обслуговуючих систем, зокрема до:
- системи маркетингу,
- технології продаж і системи управління
ними,
- до системи сервісного обслуговування,
- системи зв’язку із контрагентами та клієнтами,
- системам документообігу,
- механізму управління персоналом,
- системи обліку, планування, аналізу, прогнозування та бюджетуванні і інших систем.
Головним рушієм в процесі цифрової трансформації є керівництво підприємства. Саме керівний
персонал повинен оцінити та виставити для себе головні переваги до такої трансформації та визначити
рівень готовності та спроможності перейти на новий рівень організації та провадження бізнесом.
Тобто, насамперед необхідно встановити
Digital-стратегію, і виходячи із неї підбирати найбільш оптимальні інструменти та технології.
Ми вважаємо, що слід розробити покроковий
план дій та визначити пріоритети у послідовності їх
застосування, попередньо розрахувавши вигоди від
їх впровадження.
Реалізуючи ідею цифрового бізнесу необхідно
насамперед, впровадити програмний комплекс,
який забезпечить поєднання роботи сіх підсистем в
межах єдиної програми із можливістю зв’язку у віддаленому доступі. На сьогодні є достатньо розроблених сучасних програмних комплексів, які орієнтовані на оптимізацію внутрішніх комунікацій, наприклад програмне забезпечення – ERP в різних
конфігураціях залежно від сфери бізнесу, його розмірів, та запитів користувачів. Можливо також використовувати різні системи електронного документообігу, UPE-платформи, CRM, BMPS-системи,
які здатні забезпечити управління ефективністю.
Проте, в дослідженнях представлених у праці
Гудзь О.Є. зазначено, що на сьогодні в Україні:
- 12% підприємств застосовують застарілі інформаційні технології,
- 42% представляють впровадження в сфері ІТтрансформації, проте не достатньо реалізують
впровадження сучасних технологій дата-центрів,
- 41% підприємств реалізують ІТ- модель бізнесу та модернізують технології дата-центрів, а також методи доставки ІТ-послуг,
- 5% підприємств в повній мірі реалізують технології орієнтовані на цифрові перетворення.
Досить активним є розвиток бездротових мереж, що викликано потребою керівництва підприємств мати постійний доступ до мережі інтернет з
метою управління підприємством (використовуються концепція Access Anytime and Anywhere).
Сучасним трендом виступає розвиток ebusiness (тобто, бізнесу організованого через електронні мережі).
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На основі найкращого досвіду підприємств та
впровадження світових практик нами розроблено
сучасну модель бізнес проекту, який буде реалізовано на основі цифрових технологій.
Ми пропонуємо таку систему управління підприємством, яка буде сформована на основі чітким
алгоритмів побудованих на етапах реалізації стратегічного плану із зазначенням конкретного очікуваного результату.
Тому, розподіляючи цифрову трансформацію
бізнесу за етапами слід виокремити проведення
першого етапу трансформації системи управління
підприємством шляхом:
1. Впровадження єдиного програмного комплексу в межах бізнес проекту, навіть якщо він передбачає організацію бізнесу в різних галузях економіки. Обраний програмний продукт повинен використовуватись в усіх підрозділах бізнесструктури із застосуванням єдиної системи ІТ- підтримки (Helpdesk) в основі якої лежить втримування єдиних стандартів обслуговування;
2. Розробка єдиної в усіх підрозділах ІТінфраструктури;
3. Формування та впровадження уніфікованих
операційних процесів в центрі обслуговування бізнесу та в усіх виробничих підрозділах;
4. Застосування пілотних проектів впровадження у систему управління бізнес-структури окремих цифрових технологій (наприклад: ВАSEERP, ERP-Sistem, SAP та інших).
Нами визначено, що система управління бізнес-проектом має бути організованою на основі цифрових технологій, оскільки від самого початку застосовуватиметься віртуалізація фізичних інфраструктурних IT-систем, яка являється технологією,
що дозволяє одному комп'ютеру (серверу) виконувати завдання значної кількості комп'ютерів. Тобто
є сукупністю віртуальних комп'ютерів (віртуальних
машин), систем зберігання даних, мереж, що об’єднані у єдиний центр обробки даних. Так як на одному фізичному сервері (хості) можливо створити
значну кількість віртуальних серверів, які виконують різні завдання та працюють незалежно один від
одного, під управлінням власної операційної системи, використовуючи лише частину фізичних ресурсів хоста. Такі сервери об'єднуються у кластер,
на якому розмінуються віртуальні машини що, використовують об'єднані обчислювальні ресурси та
потужності кластера. Самі, комп'ютери, що входять
у спільний кластер, можуть бути розташовані фізично на значній відстані один від одного. Перевагами використання віртуальних інфраструктурних
ІТ-систем є те, що: їх значно простіше обслуговувати, оскільки вони є набором файлів; вони апаратно незалежні; дають можливість оптимізувати ІТінфраструктуру; сприяють скороченню витрат на
придбання фізичної ІТ-інфраструктури та її обслуговування; є більш гнучкими та дають можливість
системі більш швидко реагувати на зміни; забезпечують більший рівень доступності додатків та забезпечують безперервність роботи підприємства;
сприяють постійному удосконаленню системи управління, відстежувати процеси захищених настільних персональних комп’ютерів та максимізувати
рівень безпеки роботи настільних комп’ютерів через обмеження локального та віддаленого доступу
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із будь-якого програмного пристрою (комп’ютера,
ноутбука, персонального комп’ютера, планшета та
ін.);
Другим етапом цифрової трансформації системи управління бізнес-структурою повинна стати
розбудова відповідних організаційних процесів в
межах кожного із структурних підрозділах та напрямків проекту.
Відповідно до розробленої нами моделі бізнеспроекту корегування пунктів стратегічного плану
матиме можливість здійснювати лише керівник
компанії.
Розподіл тактичних планів за роками та етапами виконання проекту буде здійснено програмними продуктами за допомогою алгоритмів рішень
задач, виходячи із очікуваних показників стратегічного плану. При цьому запропоновано використати
систему віртуалізації фізичних інфраструктурних
IT-систем, яка дасть можливість розподілити завдання стратегії за напрямками реалізації бізнеспроекту та оперативне контролювати результати
його виконання в онлайн режимі шляхом доступу
до інформаційної бази даних усього проекту.
Функція контролю за реалізацією проміжних
етапів в межах конкретного напрямку проекту в системі управління буде покладена на відповідного із
керівників за кожним із напрямків проекту, наприклад:
- керівника фінансового блоку;
- керівника виробничого блоку;
- керівника блоку логістики;
- керівника енергетичного блоку.
На цьому етапі буде використана бази даних із
диференційованим доступом для різних рівнів
управлінських ланок для використання під час
прийняття управлінських рішень.
Кожне із прийнятих рішень буде затверджуватись лише після оцінки економічної вигоди та врахування ризиків й розробленого прогнозу впливу
рішення на результативність проекту за допомогою
програмних продуктів та штучного інтелекту.
При реалізації бізнесу за кожним із напрямків
проекту на етапі виконання окремих оперативних
завдань, в основі яких лежить тактичне планування
функцію контролю та управління реалізуватиме виконавчий директор.
На третьому етапі необхідно сформувати безпечну та комфортну інформаційну базу даних та загальну систему обміну інформацією. Це дасть можливість оперативно приймати обґрунтовані управлінські рішення на основі гнучкості операційної
системи та оцінки прогнозних показників ефективності прийняття таких рішень. Даний етап цифрової
трансформації системи управління бізнес-структури повинен включати:
- впровадження технологічної автоматизація
окремих бізнес-процесів;
- побудова автоматизованої системи бізнес-комунікацій;
- розширення ІТ-інфраструктури;
- впровадження модулів бюджетування і системи єдиного електронного документообігу;
обладнання
офісів
сучасними
ІТінструментами і технічними засобами (сучасними
каналами зв'язку, центрами автоматизованої обробки даних);
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- повний перехід на використання хмарних
серверів, з метою збереження та ефективного управління корпоративними даними й можливості
збільшення обсягів сховищ інформації.
Основним є сформувати максимально просту,
доступну та чітку систему управління на рівні оперативної діяльності кожного із блоків бізнес-проекту. Наявність диференційованої єдиної інформаційної бази уможливить оперативно реагувати відповідні структури та рівні управління на зміну або
відхилення від очікуваного результату.
Єдина інформаційна база даних із диференційованим доступом для різних рівнів управлінських
ланок за напрямками бізнес-проекту буде використовуватись під час прийняття рішень управлінським персоналом відповідного рівня.
У бізнес-структурі буде використано корпоративну систему поставок на основі використання Інтернету речей (Internet of things, IoT), для автоматизованого вистежування логістики товарів без людського втручання, що сприятиме уникненню
простоїв чи надмірних витрат на придбання товарів, робіт, чи послуг для забезпечення господарської діяльності відповідного рівня.
На рівні виробничого напрямку бізнес проекту
має бути створено біокластер та у інших напрямках
бізнес-проекту розроблено механізм впровадження
принцип Інтернету речей у обслуговування систем
охорони та обслуговування приміщень, складів, закритих технологічних процесів за допомогою передавачів та/або сенсорів, які мають можливість обробляти інформацію, що надходить із зовні, обмінюватися нею із обслуговуючими систему
пристроями й виконувати різні дії відповідно закладеного алгоритму в залежності від отриманої інформації та визначених параметрів (на зразок системи: «розумний будинок», «розумна ферма», які
аналізують отримані сенсорами дані і в залежності
від оперативних показників регулюють роботу обслуговуючих пристроїв без втручання людини за
допомогою вбудованих мікросхем, технологій бездротового зв’язку (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee,
6LoWPAN), а для ідентифікації об'єктів використовуватимуть QR-коди).
З метою використання інноваційних технологій виробництва товарів, робіт та послуг на рівні виробничого блоку та блоку логістики, у фінансовому
блоці та у енергетичному блоці повинна використовуватись трансформація технологій виробничого
процесу із фізичного управління процесами людиною у цифрові, що зменшить імовірні прорахунки,
понаднормативні витрати а також втрати від недосконалості та несвоєчасності виконання поставленого завдання.
В межах виробничого блоку та у блоці логістики доцільно створити електронну платформу замовлень завдяки чому буде застосовано економіку
спільного користування (sharing economy), яка в
рази здешевлює собівартість виробленого продукту, товару, наданої послуги, завдяки тому, що учасник платформи платить за право тимчасового використання (доступу) до ресурсу, який належить іншим учасникам на зразок оренди або прокату.
Особливо ефективною буде система в межах функціонування кластера та об’єднань підприємств із різноплановими видами діяльності, де використання
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ресурсів носить разовий або нерегулярний характер
В рамках управління як виробничим циклом
кожного із блоків проекту, так і на етапі розробки
прогнозних даних реалізації бізнес-ідеї використовуватиметься на усіх рівнях штучний інтелект (ШІ,
з англ. artificial intelligence, або AI), який є технічною системою, що має певні ознаки інтелекту та
здатна розпізнавати, розуміти, та знаходити спосіб
досягнення результату і приймати рішення, а також
навчатись. Покоління ШІ-рішень, яке на сьогодні
розробляється майже у всіх країнах має сприяти у
реалізації принципу постійного поліпшення та розробці розумного виробництва, розумного сільського господарства, логістики, енергетики, економіки, розумної медицини, розумних офісів та систем захисту.
Використання в системі управління цифрових
платформ за допомого яких буде реалізовано інформаційний обмін між різними групами користувачів без задіяння посередників. Тобто, такі платформи виступають особливим видом систем для цифрової взаємодії незалежних користувачів із
мінімальними витратами на транзакції та можливістю відфільтровувати інформацію за запитом, поліпшуючи систему обслуговування клієнтів, систему менеджменту компанії та умови співпраці із
партнерами, створюючи інноваційні продукти і рішення при яких цифрові дані становляться фактором виробництва.
Отже, неминучим фактом є впровадження когнітивних технологій основаних на використанні
штучного інтелекту і цифрових даних у системі організації бізнесу та у системі управління підприємствами. В системі управління підприємствами при
застосуванні цифрових технологій доцільно застосовувати наступні інноваційні рішення типу: управління smart-офісом (Intelligent buildings); цифрове навчання на основі ігрових брейнстормінгів та
робота у віддаленому режимі; гейміфікування контенту навчальних програм; інтегровані інструменти
аналізу; цифровий вибір оптимального рішення
(клієнта, партнера); аналітика великих даних у режимі реального простору та часу; цифрове адміністрування процесів виробництва та управління.
Аналізуючи запропоновану нами схему організації сучасного бізнесу варто наголосити на її соціальній спрямованості та екологічній зорієнтованості, як невіджимної частини будь-якої ідеї в умовах
сьогодення. Тому, уся система управління має бути
спрямованою на реалізацію економічних показників через покрокове виконання соціальних функцій.
В основі реалізації розробленої моделі проекту лежить сертифікована система управління відповідно
до вимог стандартів серії ISO 14000, ISO 9000, ISO
18000, ISO 27000 та інших нормативних вимог.
Досягти очікуваних економічних, екологічних
результатів і соціальних ефектів та реалізувати модель інтегрованої системи управління можливо
лише шляхом чіткого виконання принципів сертифікованих систем управління та методики які їх супроводжують, зокрема методу Kaizen, Six –sigma,
Ishikawy, EFMA, 3-E та інші.
В основі побудови системи управління розробленої нами схеми бізнеспроекту на усіх рівнях повинен лежати цикл Демінга (методологія PDCA),
яка є найпростішим алгоритмом дій по управлінню
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процесом і досягненню цілей. Дана методика виступає моделлю безперервного поліпшення процесів. Цикл PDCA передбачає наступні етапи: плануй
(Plan); роби (Do); перевіряй (Check); впливай (Act).
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Застосування такого підходу в різноманітних сферах діяльності запропонованої бізнес-моделі дозволяє ефективно керувати на системній основі та робить більш ефективною методику цифрового управління бізнесом.
Таблиця
Відмінні підходи до реалізації циклу Демінга при використанні традиційних та автоматизованих систем
основаних на цифрових технологіях
Етапи циТрадиційні системи
Автоматизовані системи основані на цифрових
клу демітехнологіях
нга
Виконавець
Інструменти
Виконавець
Інструменти
Плануй
Керівник проекту, або
Традиційні
Керівник проекту, або
- електронні системи,
(Plan)
керівник підприємсрозрахунки
керівник підприємства
- модулі готових алтва
горитмів рішень,
- програмні комплекси
Роби (Do) Працівники підприємТрадиційні
Виконавчий та обслу- роботизовані приства, обслуговуючий
способи та
говуючий персонал австрої,
персонал
технології
томатизованих техно- автоматизовані сисвиконання
логічних процесів
теми,
завдань
- закриті автоматизовані технологічні
комплекси та пристрої
Перевіряй Контролери, ревізори, Огляд, обстеАвтоматизовані сис- обслуговуючі про(Check)
працівники , керівження, ручні
теми контролю, аналіграми,
ники структурних
розрахунки,
тичні центри, центри
- технологічні компідрозділів, управлінвербальний
підтримки бізнесу
плекси з вбудованими
ський персонал, праіаналіз
системами моніторивники економічних
нгу,
відділів
- модулі контролю
роботи пристроїв,
- штучний інтелект
Впливай
Керівництво у спосіб
ВпроваУправлінський персо- вибір оптимального
(Act)
прийняття рішень,
дження удонал – шляхом постанорішення,
працівники – шляхом
сконалених
вки задач для обслуго- обслуговуючі провпровадження запрометодик, завуючих структур функграми
понованих удосконаміна обладціонуючі цифрові
лень
нання, вибір
системи та технології;
нових техноІТ-центри - шляхом
логій
внесення змін у роботу
автоматизованих процесів

Принцип PDCA в умовах ІТ-систем реалізується на основі використання інструментів, які обслуговують такий бізнес-проект.
Отже, запропонована нами система управління, яка розроблена для реалізації бізнес-проекту
є максимально простою, доступною, та легкою, але
одночасно є складною через потребу і вміння працювати в умовах електронних цифрових систем,
інноваційних методик, автоматизованих механізмів, комплексів і технологій. Проте, перехід на цифрові системи організації та провадження бізнесу є
неминучим фактом, інтенсивність та швидкість
впровадження якого визначається лише часом,
який необхідно для того щоб зрозуміти це і осягнути методику роботи в умовах цифрової економіки.

Висновки та пропозиції. Отже, нами досліджено, що основою формування сучасного бізнесу
та забезпечення його конкурентних переваг є цифровізація бізнес-процесів та системи управління
ними на усіх етапах. Слід розуміти, що головним
завданням цифрової трансформації сучасного бізнесу є широке впровадження комплексу заходів
спрямованих на міжсекторне партнерство з ІТпідприємствами, навчальними інституціями, науковими закладами для впровадження найкращих
цифрових практик шляхом поширення використання Інтернету речей, системи BigData, використання
когнітивних
технологій
(augmented
intelligence) на основі поширення в системі управління та контролю штучного інтелекту, які відповідають вимогам сучасного напрямку глобального
розвитку та темпам і спрямуванню бізнес-середовища.
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