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Increasing uncertainty in the inter-
national market promotes new manage-
rial decisions. Enterprises adapt and in-
crease their competitiveness, develop 
and innovate in their activities. In par-
ticular, one of these activities is the in-
troduction of social responsibility (SR).

The following scientists, I. O. Akh-
novskaya, O. Yu. Lepichova [1], I. Yu. 
Belyaeva, M. M. Pukhova [2], N. A. 
Bocharov, [3], E. V. Kovalenko [4], S. 
V. Filippova [5] and others, made sig-
nificant contributions to the forma-
tion of theoretical and practical prin-
ciples of social responsibility. Howev-

er, based on the analysis, it was dis-
covered that insufficient attention was 
paid to economic mechanisms for the 
introduction of SR into the activities 
of domestic enterprises, which would 
facilitate their international integra-
tion.

To form an economic mechanism 
for introducing social responsibility 
into the activities of domestic enter-
prises, it is proposed to determine: 1) 
principles; 2)  functions; 3) stages of 
implementation.

To develop a mechanism for intro-
ducing social responsibility in an en-

IMPROVING THE MECHANISM TO IMPLEMENT SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN THE ENTERPRISE UNDER 
CONDITIONS OF ACCESS TO INTERNATIONAL 
MARKETS

Ivanova T.V.
Candidate of Economic Sciences, senior teacher department of the 
international economy FMM National Technical University of Ukraine «Kyiv 
Polytechnic Institute»

The article is devoted to the development of scientific regulations on the 
mechanism of the implementation of measures on social responsibility at the en-
terprise level in terms of integration. In particular, an economic mechanism for 
introducing social responsibility into the activities of domestic enterprises is pro-
posed.

Key words: social responsibility, integration, economic mechanism.
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terprise, we have identified the fol-
lowing principles: integrity, transpar-
ency, ethics, openness, systemicity, 
efficiency, and interaction with the 
interested parties.

In our opinion, targeting these 
principles will facilitate the develop-
ment and implementation of effective 
measures to integrate social responsi-
bility into the enterprise management 
system. However, for the construction 
of an effective economic mechanism, 
it is also necessary to take into ac-
count functions that perform social 
responsibility.

A clear formulation of the func-
tions of the SR mechanism provides 
the necessary methodological basis 
for designing the appropriate mecha-
nism, and defines the logical orienta-
tion of this process. In our opinion, 
the following functions of the SR im-
plementation mechanism should be 
distinguished: economical; legal in-
formational; ethical; communicative.

Based on a study of various scien-
tific views of the stages and content 
of the introduction of social respon-
sibility into the activities of the en-
terprise [2-5], we have improved the 
theoretical and methodological ap-
proaches to the phased formation 
and implementation of social respon-

sibility, taking into account the pecu-
liarities of the functioning of domes-
tic enterprises.

In our opinion, it is advisable to 
introduce the process of introducing 
social responsibility into the activities 
of the enterprise through the sequence 
of the following steps:

1) preparatory stage
2) project development
3) implementation of the project
4) final stage
The proposed organizational and 

economic mechanism for integrating 
social responsibility into the enter-
prise management system may be 
supplemented depending on the spe-
cifics of the enterprise, or on the 
specificity of its development.
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Any company tries to keep and pro-
cess as much useful data as possible. 
Therefore, there are very large amounts 
of information nowadays, which re-
ceived term «Big Data». Human re-
sources just are unable to manage it. 
For business analytics, various pro-
grams of Business Intelligence (BI) 
category are used

Business analytics is the combina-
tion of tools and processes, which 
systematize important information. 
Based on these data, organizations 
make informed decisions to increase 
the efficiency and competitiveness of 
the enterprises. But there is a prob-
lem, because small and medium-sized 
companies mostly are not able to use 
paid software of BI – QlikView, SAP 
Lumira, IBM Watson Analytics and so 
on [1]. An alternative solution for 
them is MS Excel. Thus, the aim of my 

research is the capabilities and effi-
ciency of using add-ins in MS Excel.

Starting from the spreadsheet Ex-
cel 2013, this program offers new fea-
tures and opportunities for business 
analytics tasks. There are add-ins 
COM: Power Query, Power Pivot, 
Power View, and Power Map. Togeth-
er with these tools, it has become 
easier to collect and use date in order 
to generate conclusions or reports, 
metrics. The add-ins COM comple-
ment each other. Power Query recom-
mended detecting and importing data, 
as well as establishing a connection 
between the tables. Power Pivot tool is 
perfect to simulate the imported data. 
You should use the Power Map, Power 
View tools to explore and present the 
generated information graphically.

Consider one of the main add-ins 
more detail. Power Pivot is one of the 

BUSINESS ANALYTICS WITH MS EXCEL TOOLS

P.U. Kobizskiy,
Student of the faculty of agricultural management 
V.V. Kharchenko,
PhD of Economics, Department of IT National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine

Keywords: big data, business intelligence, Power Query, Power Pivot, Power 
View, Power Map.
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four analytical tools available in Excel 
[2]. The main tasks of the add-in: cre-
ation data models, building detailed 
connection, performing simple and 
complex calculations, mix large vol-
umes of data from various sources, 
operational analysis of information, 
and others.

Power Pivot has several advantag-
es: importing millions of data rows 
from different data sources; an oppor-

tunity to create  calculated columns 
for convenience by using formulas; 
construction of pivot tables and charts; 
reduction of the load on computing 
device; downloading data from any 
source; data security that is guaran-
teed by Microsoft; Data Analysis Lan-
guage Syntax (DAX) [3].

This study examined the capabilities 
of the Power Pivot tool. In order to 
attach add-ins in the Excel menu, you 

Fig. 1. Attachment an add-in in the menu Excel
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need to open the program and go to 
the Add-in menu (Fig. 1) [4]: File → 
Options → Add-ins → menu Manage→ 
select Add-ins COM → Go → In the 
window, select the add-ins → ОК.

The Power Pivot tool allows you to 
import data from various sources. 
Add data by requesting a source, 

including cloud services, Excel files, 
from the web and even from a text 
file. Make it possible with the section 
“Get External Data” on the main menu 
of the add-in.

The number of rows is very large 
(in this table almost 6000), so using 
conventional methods of data 

Fig. 2 Power Pivot data model

Fig. 3 The computing column and formula
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processing is not effective (Fig. 2). It is 
advisable to apply an additional tool. 
The regular Excel spreadsheet 
transforms into a Power Pivot data 
model. 

The study found that Power Pivot 
uses the DAX syntax. The formulas 
are written only in English and very 
similar to Excel syntax. They are 

added in the column, as in regular 
tables.

If you need to create a calculated 
column, you should add a new column 
and write to editor “=” and the formula 
(Fig. 3). 

The result of the calculated columns 
can be NUM, TEXT, DATE, etc. You can 
also change the data format (Fig. 4).

Fig.4 Change the format of data

Fig. 5 Calculated field
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Calculated fields are created in the 
lower area, you need to write a formula 
in the cell field: Gross profit: = SUM 
([Profit, UAH])

Measures better use when required 
numeric value or action on the subtotals, 
because the result is only numerical val-
ues. The field cannot be calculated, as an 
appeal to the column, it is necessary to 
specify the aggregation function (Fig. 5).

This add-in has the ability to make a 
summary table to facilitate analysis and 
acceptance of well-founded business de-
cisions. Click on the “PivotTable” button 
in the command line. This will open the 
standard menu, which is already familiar 

to you when working with the usual 
summary tables.

Data can also be visualized, for this 
Power Pivot uses Excel tools for visual-
ization: aggregated diagrams and slices 
(Fig. 6).

Tables can be related to other tables. It 
is expedient to use connections when 
you need to combine data from multiple 
tables. This unites table values, which al-
lows you to create a single data model. To 
do this, click the “Diagram View” Power 
Pivot menu and drag from the main table 
to another appropriate value (Fig. 7).

In order to add or make calculations 
with the data in the linked table, you 

Fig. 6 Visualization of data
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should use the formula as shown in the 
figure (Fig. 8): 

=RELATED(‘Price list’[Purchase 
price, UAH])

Thus, the studies demonstrated that 
MS Excel add-in very well perform all 
the major functions that require software 
of BI class. Power Pivot is an effective tool 
for business analytics to systematize im-
portant information in order to intro-
duce grounded business decisions.

References:
1.  Програми та системи класу BI (Business 

Intelligence) [Electronic resource]- http://
www.clouderp.ru/tags/BI_sistemy/

2. Power Pivot: Powerful data analysis 
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Fig.7 Presentation of the scheme

Fig. 8 Calculations with the data that are in the related table
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Intelectual capital is one of the most 
important economic and business fac-
tor and is a topic of great practical and 
policy interest. It is a topic that still re-
ceives inadequate attention on most 
economic and business programmes. It 
scores hightly on the agenda of execu-
tives, managers, and academics as they 
try to disentangle such problems as 
how to value intangibles, how to iden-
tify and measure knowledge resource, 
and how to report invisible assets. Few 
people doubt the importance of man-
aging intellectual capitaland most are 
in agreement that intangible assets 
such as knowledge, brands, relation-
ship, organizational culture, and intel-
lectual property are primary drivers of 
competitiveness in today`s global 
economy [1].

The growing intresting in this topic 
is also reflected in an onslaught of 

new papers dedicated to the topic. 
Government, research bodies, and 
private institutions sponsor projects 
to develop our understanding of intel-
lectual capital, which leads to an in-
crease in publications and awareness.

Intellectual capital is a sum of ev-
erything everybody in a company 
knows that gives it a competitive edge 
[2]. Unlike the assets with which busi-
ness people are familiar  – land, re-
sourses, equipment, cash – intellectual 
capital is intangible.

Intellectual capital, as defined by 
the companies is the sum of a firm`s 
ideas, inventions, technologies, gen-
eral knowledge. Companies such as 
Microsoft, IBM, Apple are examples 
of firms whose knowledge or intellec-
tual capital is the firm`s major asset. 
They are clear cut examples of knowl-
edge companies.

INTELLECTUAL CAPITAL: THEORETICAL 
ASPECT AND CURRENT TRENDS IN DEVELOPMENT IN 
UKRAINE

Palchuk O.
Candidate of Economic Sciences, Docent,  
National University for Technology and Design, Kyiv, Ukraine.

Keywords: intelectual capital, human capital, market capital, 
process capital, renewal capital, financial capital.
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The Intellectual Capital of an or-
ganisation is usually subdivided in the 
following components (fig.1):

Human Capital: competences of its 
personnel;

Structural Capital: quality of its 
organisation, decision making, circu-
lation of information;

Relational Capital: quality of rela-
tions with customers, suppliers, peers 
and authorities.

The human capital may be defined 
as the capabilities of employees, con-
tractors, suppliers and other company 
related people to solve customer prob-
lems. The firmwide human capital 
resource is the know-how and institu-
tional memory about topics of impor-
tance to the company. The human 
capital includes the collective experi-

ence, skills and general know-how of 
all the firms people. It is the resource 
because it can generate the value, but 
it would be difficult for the company 
to generate this value itself without 
people. Structural capital provides the 
emvironment that encourages the hu-
man capital to create and leverage its 
knowledge.

Researchers from different back-
grounds have proposed different mod-
els to evaluate national intellectual 
capital. Since this field of study is still 
developing, a consensus regarding the 
set of determinants that should be em-
ployed has yet to be reached. Carol 
Yeh-Yun Lin, Leif Edvinsson have pro-
posed a framework and model of IC 
measurement, which contain both 
quantitative and qualitative indicators. 

Fig.1. Components of intellectual capital.
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The most commonly used national in-
tellectual capital framework includes 
human capital, market capital, process 
capital, renewal capital, financial capi-
tal [3]. Human capital consist of knowl-
edge about facts, laws, principles in 
addition to knowledge relating to 
teamwork and other specialized and 
communication skills. Education is the 
fundation of human capital. Human 
capital includes the amount of skilled 
labor, the degree of emoloyee training, 
the rate of literacy, the level of enroll-
ment in institutions of higher educa-
tion, the pupil teacher ratio, the num-
ber of unternet subscribers, the amount 
of public expenditure on education. 
Market capital is similar to external 
relational networking and social capi-
tal in a micro setting in that it repre-
sentes a country`s capabilities and suc-
cesses in providing an attractive and 
competitive incentive in order to meet 
the needs of its international clients. 
Investment in foreign countries and 
achievements in foreign relations, as 
well as exports of goods and services 
are also valuable. Process capital in-
cludes business competiton environ-
ment, government efficiency, intellec-
tual property rights protection, mobile 
phone subscribers, convenience of es-
tablishing new firms. Renewal capital 

is defined as a nation`s future intellec-
tual wealth and the capability for in-
novation to sustain a nation`s com-
petitive advantage. Business R&D 
spending, basic research, R&D spend-
ing as a percentage of GDP, the num-
ber of R&D researches, the level of co-
operation between universities and 
enterprises. The financial capital is 
represented by a single indicator: the 
logarithm of GDP per capita adjusted 
by purchasing power parity.

Although national wealth can be 
assessed from different perspectives, 
including health, poverty and gender 
empowerment.

In the 80s of the 20th century, M.
Tetcher noted: "The wealth of the 
country is not necessarily built on its 
own natural resources, it can be 
achieved even in their complete ab-
sence. The most important resource is 
a person. The state needs only to cre-
ate the basis for the flowering of talent 
people. " [4].

In order to understand the role and 
significance of intellectual capital, one 
should consider the typical business 
cycle of the company.

The purpose of a typical enterprise is 
the use of its assets for the production of 
goods and services, the sale of which 
will generate cash. In this process, it 
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uses both tangible and intangible assets. 
Intangible assets in this process deter-
mine its effectiveness. The cash gener-
ated as a result of the activity can be 
used in three different ways: capitalized 
in the greater amount of tangible assets, 
spent on the development of intangible 
assets or paid as dividends [5].

This scheme also reflects the fact 
that tangible assets can be purchased 
by any company that has sufficient 
funds to buy these assets. Intangible 
assets must be created, upgraded and 
developed in such a way as to maxi-
mize their benefits. The difference 
between different companies can only 

consist in their ability to effectively 
convert intangible assets into material 
and, accordingly, to income. This is 
the main resource that creates com-
parative advantages for the company 
and finally for the country.

The analysis of the dynamics of fi-
nancial indicators of the leaders of the 
information and technology market 
of Apple and Microsoft convincingly 
proves the significant influence of in-
tellectual assets on the value of these 
companies. Despite the steady growth 
of balance sheet assets of companies, 
the relatively stable dynamics of prof-
it, the growth rate of market value of 

Fig.2. Multangular of competitiveness of Ukraine accourding to the world 
economic forum.
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the company are under the influence 
of capitalization of the brand and 
other intangible assets [6].

Ukraine`s big resource pool of 
qualified and low cost of labour make 

it a competitive advantage for develop-
ing intellectual capital (fig.2). Investor 
interest in the Ukrainian high-tech 
sector is driven by a large technological 
and intellectual capital base and tech-

Fig. 3. Researchers in R&D (per million people)
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nology sources. Some of the most 
promising segments within the high-
tech sector include communications, 
software, IT and space industry [7].

Modern technologies of software 
development in Ukraine allow the 
production of quality and competitive 
software products, but significant in-
vestment are usually required for their 
marketing and promotion on the 
global market. Competition to Ukrai-
nian developers comes from software 
companies from India, Russia, China, 
Romania and Belarus.

The former Soviet Union and 
Ukraine as a part of it managed to 
organize the education system on a 
very high level, enrolling most the 
population. Special focus was paid to 
the exact sciences and despite of the 
fact that education system is suffering 
from under-funding, out country 
continues to possess considerable in-
tellectual potential with its numerous 
scientific and technological institutes. 
During their studies Ukrainian stu-
dents get quite a wide and strong fun-
damental education. Unlike many In-
dian programmers, who are often 
taught some particular technology in 
short specialized courses, and thus 
cannot solve problems that arise out-
side the scope of their knowledge, 

Ukrainians programmers are usually 
educated enough to work on non 
standart challenges.

The traditions of the mathematical 
schools in our country are very strong. 
Kyiv has always been the leading cen-
tre of computing technologies in the 
former USSR. The second computer 
in the world was developed in Kyiv as 
well as one of the largest school of 
cybernetics established – the Glushk-
ov Research Institute.

Ukraine has 19th position among 
60  countries by the level mathemati-
cal and scientific education. So way, 
by certain conditions powerful intel-
lectual potential Of Ukraine may turn 
into on intellectual capital. But during 
27 years of independence we continue 
to dissipate all our advantages (fig.3).

Another problem is that most of 
the candidates still lack the important 
skills of project management and an 
understanding of the need for adapta-
tion to the market. Management and 
marketing skills are constantly in ex-
cess demand in Ukraine.

In July 2014, parliamentary hear-
ings were held in Ukraine on the top-
ic: "On the Status and Legislative Sup-
port of the Development of Science 
and Research - the technical sphere of 
the state. "In their conclusions it is 
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noted that in Ukraine for years of in-
dependence, science has lost the func-
tion of influence on the socio-eco-
nomic development of the state, to a 
critical level decreased the indicator 
of domestic scientific and technologi-
cal potential, which became a threat 
to the national security of the country. 
This situation is due to a number of 
reasons.

Firstly, the insufficient amount of 
financing of the scientific and techni-
cal sphere. The share of total expendi-
tures on science and technology in 
Ukraine in 2013 amounted to 0.77 per-
cent of GDP, including 0.33 percent of 
GDP at the expense of the state bud-
get. At the same time, in 2012, the 
average level of expenditure on re-
search and development of EU coun-
tries in GDP was 2.06%. Due to insuf-
ficient financing material and techni-
cal degradation the base of scientific 
institutions, is kept low wages, which 
makes the scientific sphere unattract-
ive for highly skilled and creative 
workers.

Secondly, the low level of techno-
logical development of the domestic 
economy, the predominance of pro-
duction with the III and IV techno-
logical processes, determine the un-
claimed scientific and technical devel-

opments for their introduction into 
production and the transition to an 
innovative way of development. By 
developing outdated production, do-
mestic business is not interested in 
close cooperation with academic in-
stitutions, examples of such coopera-
tion are the exception, the rule is the 
isolation of the educational and scien-
tific sector and real production. This 
leads to a break in the technological 
chain of the innovation cycle, so even 
with the presence of significant do-
mestic scientific developments, their 
introduction into production is quite 
problematic.

Thirdly, due to the stagnation of 
higher education, Ukraine loses its 
intellectual growth factors. Since in 
today's world the main factor of eco-
nomic growth is the sphere of servic-
es, first of all high-tech  – education, 
science, telecommunications, infor-
mation provision, which is based on 
the development of higher education 
itself – then the reduction of the vol-
ume of the sphere of higher education 
becomes an obstacle to the formation 
and accumulation of intellectual capi-
tal and the transition of Ukraine to 
the knowledge economy.

And the last, the underdevelop-
ment and imperfection of the institu-
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tional environment of Ukraine (the 
merger of power and large business, 
the prevalence of corruption, mo-
nopolization of the economy, unde-
veloped competitive environment, 
etc.) creates an opportunity for oligar-
chic capital to obtain rental income as 
a result of a dominant position on the 
market, which leads to a low interest 
of domestic business in the accumula-
tion and use of intellectual capital.

Сonclusion. The main task of the 
state's economic policy at the present 
stage is to establish an innovative 
model of economic growth as a neces-
sary condition for the transition of 
Ukraine to the information economy. 
Unfortunately, the underestimation of 
the role of human resources remains 
one of the most important shortcom-
ings of Ukrainian enterprises. Em-
phasizing the role and place of human 
capital in the development of eco-
nomic potential enterprises, we are 
convinced that the only correct course 
of events should be the strategy of in-
novative development of the economy 
based on one of the main competitive 
advantages – on the intellectual capi-
tal of workers, the development of 
human resources, the most effective 
use of knowledge and skills of people 
for constant improvement of technol-

ogies, economic results, life of society 
as a whole.

In Ukraine, in the last decade, the 
conditions for the formation, accu-
mulation and use of intellectual capi-
tal have deteriorated significantly. 
This negatively affected the possibili-
ties of innovative development of all 
spheres of economic activity. While 
developed countries form the highly 
developed innovative systems based 
on education, science, intellectual po-
tential, Ukraine loses its position in 
the intellectual sphere, which causes 
its chronic lag in technological and 
economic development, which is only 
increasing over time. In order to pro-
vide intellectual capital in Ukraine it 
is necessary to provide increased fi-
nancing of research and development 
to the indicators of the European 
Union at the expense of both budget 
funds and enterprises; create mecha-
nisms for joint financing of scientific 
and scientific and technical works; it 
is expedient to create an independent 
national fund of research that would 
finance the priority scientific develop-
ments of domestic scientists, as well as 
grant support systems; to improve the 
qualitative level of research and 
strengthen their application direction, 
it is necessary to create a system of 
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state-of-the-art state key laboratories 
with a high level of technical equip-
ment, which are integrated into world 
systems and provide open access to 
them of subjects of scientific and en-
trepreneurial activity; to develop and 
implement an effective mechanism 
for technology transfer to the real 
economy through close cooperation 
between scientific institutions, higher 
education institutions, business orga-
nizations. It is necessary to strengthen 
tax, credit, financial incentives to use 
the results of scientific research, to 
grant the right to scientific institu-
tions and higher educational estab-
lishments to act as founders or co-
founders of other legal entities, in-
cluding start-ups, small business en-
terprises, research productions, which 
carry out their activity in accordance 
with directions of innovation activity 
founders and provide transfer of the 
developed technologies; create condi-
tions for the demonopolization of the 
economy, the development of a com-
petitive environment for account of 
the rise of small and medium-sized 
businesses, the formation of interna-
tional companies. It is important to 
prevent the use of power and corrupt 
schemes for business enrichment.

References:
1. Bernard Marr. Perspectives on Intel-

lectual Capital.  – Routledge, 2012. 
ISBN-9781136373992, p. 256.

2. Thomas A. Stewart. Intellectual Capi-
tal: The new wealth of organization. – 
Crown Publishing Group, 2010. – ISBN 
0307765857, 9780307765857. – p. 320.

3. Carol Yeh-Yun Lin, Leif Edvinsson.  – 
National Intellectual Capital: A Com-
parison of 40 Countries.- Springer Sci-
ence & Business Media, 2010.- 392 p.

4. Сейдахмет Куттыкадам. Служение 
нации. 10 мировых примеров управ-
ления Государством. – Litres, 2014.

5. Abhijit Talukdar. What is intellectual 
capital? And why it should be mea-
sured. Режим доступу: http://www.
attainix.com/Downloads/WhatIsIn-
tellectualCapital.pdf.

6. Пальчук О.І. Роль та значення інте-
лектуального капіталу в сучасній 
економіці. Науково-прак тич ний 
журнал “Економічні студії”, 2016, 
№5(13) листопад 2016. – С.141-144.

7. Marat Terterov. Doing Business with 
Ukraine.  – GMB Publishing Ltd, 
2005. – 476 p.

8. The World Bank Group. https://data.
worldbank.org/indicator/SP.POP.
SCIE.RD.P6?locations =UA-PL-BY-
CN-IN-BG-SK-SI&name_desc=false.

9. Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Про стан та 
законодавче забезпечення розвитку 
науки та науково- технічної сфери 
держави": Схвалено Постановою 
Верховної Ради України від 11 
лютого 2015 року No 182-VIII // 
Відомості Верховної Ради України. – 
2015. – No 16. – Ст. 117.



 23 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.ECONOMY. MANAGEMENT

Das Selbstkosten der Erzeugnisse 
ist ein wichtiger Indikator für die wirt-
schaftliche Effektivität seines Betriebs. 
Das zeigt alle Aspekte der Wirt-
schaftstätigkeit und dort sammeln sich 
die Effekten des Gebrauchs aller Pro-
duktionsressourcen an. Die Finanzer-
gebnisse der Betriebstätigkeit, das 
Entwicklungstempo der erweiterten 
Reproduktion, die Finanzlage der wirt-
schaftlichen Einheit,  die Wettbewerb-
sfähigkeit der Produkte hängen von 
seinem Entwicklungsstand ab.

Die Analyse des Selbstkostens  ist  
ein wichtigstes Instrument im System 
des Kostenmanagements. Die gibt die 

Möglichkeit wie sich ihr Entwicklungs-
stand ändert zu lernen und diegrund-
legende Kostenreserven zu feststellen.

Das Kalkulationsobjekt im 
Mahlmühlenbetrieb ist die Verarbei-
tung (die Vermahlung) einer Tonne 
von Getreide und eine Tonne von Fer-
tigwaren. Grundsätzlich ist ein Ein-
kommensanteil von Dienstleistungen 
für die Fertigwarenverarbeitung mehr 
als 70 Prozent von der gesamten Jah-
resmenge von der Produzierbarkeit. 
Man braucht die Auftragskalkulation 
um den Dienstleistungsaufwand für 
die Lohnverarbeitung  zu erfassen. 
Während dessen erfasst man den Auf-

BESONDERHEITEN DER SELBSTKOSTENKALKULATION 
DER FERTIGWAREN IN EINEM MAHLMÜHLENBETRIEB

Ibljaminova M.P., 
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Annotation: in dem Artikel handelt es sich um die Bildung von Besonderheiten 
der  Fertigwarenselbstkosten aus verschiedenen  Mehlarten  und ihre Aktivierung 
in der Kostenrechnung in den Getreideverarbeitungsbetrieben.

Schlagworte: die Abrechnung,  der Getreideverarbeitungsbetrieb, der 
Mahlmühlenbetrieb, das Mehl, das Getreide,  die Fertigwaren, der Betrieb, das 
Kosten, der Ausstoß, die Kalkulation, das Selbstkosten.
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wand von eigentlicher Fertigwaren-
produktion  durch die Zuschlagskal-
kulation. 

Während funktionaler Kontorech-
nung erfasst man keine Waren aus 
dem  Kundenmaterial. Und man bucht 
den tatsächlichen Aufwand der Verar-
beitung als auf die Debetseite des 
Kontos 90 „Verkäufe“. 

Demzufolge wird die Kundebe-
zahlung für die Verarbeitung seines 
Getreides als das Haben des Kontos 
90 „Verkäufe“ gebucht. Der Kunden-
materialpreis nach der Warenüberga-
be wird aus dem Außenbilanzkonto 
003 „Die Materialen für die Vorberei-
tung“ abgeschrieben wo die bevor er-
fasst wurde.

Nach der Verarbeitung des Kun-
denmaterials legt der Verarbeiter einen 
Bericht über den beigestellten Materi-
alaufwand vor. Wenn nach den Ergeb-
nissen dieses Berichts gibt es unver-
brauchtes Getreide, sind die nächste 
Varianten der Rechnungen möglich:

- der Verarbeiter bringt die Natur-
produkte dem  Auftraggeber zurück. 
In diesem Fall schreibt man den Ge-
treidematerial  der Gutschrift des 
Kontos 003 gemäß ab;

- der  Verarbeiter kauft das Ge-
treide vom Auftraggeber, hierbei er-
fasst man der  Getreidepreis als das 
Konto der Bezahlung der Dienst-
leistungen für die beigestellte 
Verarbeitung[1].

Das Bild1. Die Ziele des verschiedenen Mehlartengebrauchs während der 
Produktion
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Während der Ausmahlung bekom-
mt man  allermeist einige Mehlarten. 
Das bedeutet, dass die komplexe Aus-
mahlung beginnt.  Infolge bekommt 
man den ersten, den zweiten und den 
dritten Mehlarten. Jede Mehlarten 
braucht man für die verschiedenen 
Produktionsziele. (das Bild 1).

Noch eine wichtige Etappe ist eine 
Getreideschälung und eine Getreidet-
rocknung. Dafür stellt man ein Doku-
ment aus, der aus zwei Teilebesteht. Der 
erste Teil wird die Verordnung genannt, 
der zweite ist der Akt. In der Verord-
nung muss man die  Bezeichnung und 
die Masse für das Getreide, das tauglich 
für die Verarbeitung ist, und auch die 
Ziele der voraussichtlichen Resultate 
und von Abschlußtermin zeigen.

Im Akt ist das wichtig die Quanti-
tät und die Qualität des Getreides be-
vor und nach der Vorbereitung, wie 
auch die Quantität und die Qualität 
der Abfallprodukten festzusetzen.  Die 
hergestellten Fertigwaren werden in 
das Lagergeschäft gebracht. Die Verla-
gerung von Produktion und den Ab-
fall der Fertigwaren erfasst man in der 
Finanzbuchhaltung als das Konto 40 
für die tatsächlichen Herstellungskos-
ten. Man führt die Rechnung im natu-
rellen Wertausdruck mit der Analytik 
nach der Produktenarten [3].

Die Getreidelager wurden geräumt 
um die Gewichtsausfälle und Ge-
wichtsausschlage der Getreidepartie 
zu fixieren. Die Räume, die man wä-
hrend eines Jahres macht, registriert 
man in einem einschlägigen Buchungs-
journal, das man vor der nächsten 
Inventurzählung hielt.

Das gesammelte und schwebende 
Staubmehl, das sich in diesem Fall 
formiert, wird im Akt für die Staub-
mehlaktivierung protokolliert, das 
nötig für die Abschreibung der Fehl-
werte ist [2].

Die Produktionsabfälle und die 
Abfälle, die als Ergebnis des natürli-
chen Schwunds sind, ordnet man zu 
dem Aufwand der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit für das Konto 20 
„Hauptproduktion“.

Wenn die naturelle Verluste norm-
gerecht höher sind, werden die von 
dem Schuldigen abgeschrieben wer-
den. Aber wenn die nicht fixiert wur-
den, schreibt man das für die anderen 
Aufwände der Organisation ab. Wenn 
die Getreideabgabe von dem Getrei-
delagerungsbetrieb nötig ist, verfasst 
man einen Befehl über die Abgabe 
(die Verladearbeiten). Während des 
Verladeprozess macht man eine Ver-
merke über die Abgabe und füllt den 
Lieferschein an.
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Der nachkommende Befehl wird 
zum Lieferschein beigelegt und in die 
Buchhaltung mit dem Vortrag über 
die Verlagerung der Backwaren ge-
bracht. Das Umsatzsteuerheft der 
Backwaren wird für die Kontrolle der 
Getreidedauer und auch für die Fest-
legung der Regelmäßigkeiten in sei-
nem Masseverlust geführt. Das wird 
für jede Lagerstelle, für die Gruppe 
der Lagerstellen, die in der Verant-
wortung eines Arbeiters liegen, für 
jede Kultur geführt.

Darüberhinaus ist es auch wichtig 
das Beobachtungstagebuch für das 
lagernde Getreide zu führen, wo die 
Qualitätswerte des Getreides nach 
dem Befund der Analyse und Tempe-
raturmessung chronologisch proto-
koliert werden. Die Werte des Lage-
rungprozesses werden auch fixiert.

Demzufolge hat die Getreideverar-
beitung ihre Besonderheiten in den 
Getreideverarbeitungsbetriebe der 
Getreidelagerung,  die mit dem kom-
plexen Arbeitsablauf sowie auch mit 
der komplexen Selbstkostenkalkulati-
on der Ausmahlung von verschiede-
nen Mehlarten verbunden sind, die 
sich auf die Organisation der Auf-
wandfinanzbuchhaltung wirken. 

Die richtige Formierung des Fertig-
warenselbstkostens aus den verschie-
denen Getreideausmahlungen, ihre 
Abrechnung spielt eine bedeutende 
Rolle für die Unternehmenstätigkeit 
der Getreideverarbeitungsbetriebe. 
Das ist wichtig nicht nur im gegenseiti-
gen Zusammenhang mit dem derzeit 
geltenden Steuergesetze und auch nach 
der Stelle der Finanzbuchhaltung im 
System der Organisationsregierung.
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Social security takes a significant 
place and role in the system of eco-
nomic security; its indicators give an 
idea of a country’s social situation, 
readiness to the challenges and threats 
existing in this aspect. It must be noted 
that it has been recently accepted to 
discuss social security not as the part of 
the system of economic sequrity, but as 
an independent, integral indicator, and 
in such case, in line with economic as-
pects, the attention is paid to rights and 
liberties of citizens.

The most acknowledged criteria of 
social security are as follows: number 
of population; the share of economi-
cally active population in the total 
number of the population; the share 
of employable population in the total 
number of the population; duration of 
life; natural increase in number of 
population; birth rate; death rate, in-
cluding infant mortality; balance of 

migration; the share of expenditure 
on health in GDP; cost of living; 
growth rate of cost of living. The fol-
lowing functional indicators have 
been picked out by us to characterize 
social safety: the unemployment level, 
the share of salary in GDP; the share 
of expenditure of households in GDP, 
Gini coefficient, the share of popula-
tion beyond the poverty line, relation 
of average monthly income with cost 
of living of an employable man, crime 
rate and depopulation rate [For ex-
ample: 1; p.131-132. 3; p.83].

Concerning social security indica-
tors, Georgia is distinguished with 
negative parameters. Negative values 
are characteristic to the most of the 
indicators belonging to this group. At 
the same time, the analysis of the 
structure of the indicators recorded 
above the marginal level reveals their 
unacceptability, negativity.

DYNAMICS OF SOCIAL SECURITY INDICATORS 
IN GEORGIA

Tsimintia Kakhaber
Doctor of Economics. Associated Professor. Sokhumi State 
University.

Keywords: Economic security, Functional indicators, Social 
security
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Unemployment level. In 2002-
2012, the tendency to deterioration 
was characteristic to the mentioned 
indicator. For 2002, instead of mar-
ginal 10% it had amounted to 12.6%, 
and for 2012 – 15.0%. In the next pe-
riod, an insignificant positive change 
takes place and, for 2015, the men-
tioned indicator is 12.0%. It is worth 
noting that, according to different 
opinion polls, 60% of the Georgian 
population considers they are unem-
ployed. Besides, the share of self-em-
ployed (56.5%) is important in the 

economically active population. The 
share of the employed in agriculture, 
hunting and forestry in the total num-
ber of the employed (55.3%) is also 
high, when the share of products 
manufactured in this sector is 11% in 
GDP. (For comparison: the share of 
the employed in the sphere of trade 
equals to 9.6% and the share of prod-
ucts of this sphere in GDP – 14%).

Unemployment is still the most 
important problem in the country. At 
the same time, the prospects of coping 
with unemployment in the nearest 

Table 1 
Social security indicators in Georgia [5]

# Names of indicators

M
a
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a
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e GGeorgia

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
5

1 Unemployment level (%) 10 12,6 11,5 13,8 16,3 15,0 12,0
2 The share of salary in GDP 

(%)
60-70 6,8 32,0 36,8 56,3 56,3 60.1

3 The share of expenditure 
of households in GDP (%)

65-70 56,3 - 40,2 74,3 71,5 72,3

4 Gini coefficient 0,24 0,37 0,38 0,39 0,43 0,41 0,39
5 The share of population 

beyond the poverty line. (%)
10 52,1 52,0 39,0 9,7 9,7 10,1

6 Relation of average month-
ly income with cost of living 
of an employable man (%)

100 90,5 96,3 213 445 471 554

7 The level of crime per 
10000 people (according to 
the registered crime)

500 38 40 100 78 78

8 depopulation rates 100:
100

100,4: 
100

100,2: 
100

108:
100

130: 
100

116:
100
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future are not outlined and well de-
fined which together with the popula-
tion’s evident property (according to 
incomes, as well) differentiation is an 
essential threat to Georgia’s economic 
development;

The share of salary in GDP. The 
mentioned indicator increased from 
6.8% in 2002 to 56.3% in 2012, and for 
2015  it had overcome the maximum 
limit and equaled to 60.1%;

The share of expenditure of house-
holds in GDP. Positive dynamics is 
characteristics to it and its significance 
complies with the requirements of eco-
nomic safety. In particular, it increased 
from 56.3% (marginal indicator 65-
70%) in 2002 to 72.3 in 2015. The insig-
nificant difference between incomes 
and expenditures seems negative in this 
direction, which limits demands of the 
population. A tendency to increase was 
characteristics to average monthly in-
come per capita of the population in the 
last decade, but its excess over expendi-
tures was reached only for 2009. Not-
withstanding the tendency to increase 
(from GEL 63 in 2001 to GEL 284.5 in 
2015), average monthly salaries are still 
low and it insignificantly exceeds aver-
age monthly expenditures (GEL 279.6);

Gini coefficient. It is recorded at 
0.39  for 2015  instead of 0.24  which 

indicates to uneven distribution of the 
population according to incomes. In 
spite of the fact that the positive ten-
dency of continuous increase in in-
comes and differentiation according 
to incomes occurs in the analysis pe-
riod, poverty and inequality is still 
high. In particular, if, in 2003, only 
1.1% of the population had more than 
GEL 1,500  monthly income, for 
2013 this figure increased to 13.4%. In 
2003, 85.6% of the population had 
income of up to GEL 500  and in 
2013 this number was 37.3% [5]. This 
is obviously evidence of decrease in 
differentiation according to incomes 
during this period, though the level of 
decrease is not, of course, still suffi-
cient;

The share of population beyond 
the poverty line. In 2015, it is re-
corded to be 10.1% (maximum 10%); 
in 2002, it was 52.1%. In addition, it is 
not justified to compare these indica-
tors as such essential change of the 
situation is the result of the changes 
made to the calculation methods;

Relation of average monthly in-
come with cost of living of an em-
ployable man. During the whole 
analysis period it is positive in com-
parison with the maximum limit, 
though it is likely to have been stipu-
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lated by the methods of calculating 
cost of living. Cost of living of an em-
ployable man increased from 
GEL125.4  in 2002  only up to GEL 
162.4 for 2015 (which does not depict 
a real situation), and an average salary 
increased from GEL 113.5 (2002) up 
to GEL 900.4 (2015). Besides, in line 
with the unreality of official cost of 
living, the negativity of this indicator 
is worsened by low level of hire of la-
bor and, accordingly, the availability 
of average salary;

For the Analysis period, the indi-
cators such as crime and depopula-
tion rates are positive. For 2012, it 
was 78 (instead of maximum limit 
of 500) and 116:100 (of maximum 
limit of 100:100), respectively. In 
addition, it must be noted that in 
comparison with the last year, ac-
cording to the official statistics, the 
quantity of population is decreased 
with 776.8  thousand men, mainly 
due to immigration, for 2015. Thus, 
the recent significant change of the 
data per capita is also stipulated by 
the above mentioned. As for the 
consumption of electricity per capi-
ta of the population, we have not 
managed to specify this indicator, 
though the essential improvement 
of supplying the population with 

electricity is the basis to suppose 
that it complies with the require-
ments of the marginal indicators.

Thus, the presented indicators of 
social security in Georgia (the area of 
which can be expanded) clearly de-
scribe the current social background 
in the country. Despite the fact that 
the process of impoverishment of the 
population has been stopped since 
2009, the indicators of standard and 
quality of living still exist. The posi-
tive parameters depicted in the indi-
cators of possibility of sustainable de-
velopment of Georgian economy have 
not yet made an essential change of 
social conditions of the population to 
significant improvement. Despite the 
positive direction of growth of in-
comes, the rate of the growth is not 
satisfactory for the country like Geor-
gia. The level of poverty and differen-
tiation according to incomes is high 
in the country. Hence, the main vec-
tor of the state’s economic policy 
should be directed to copying with 
this problem. Creation of workplaces, 
improvement of the entrepreneurial 
environment, support of development 
of the middle class are the known and 
approved methods of dealing with the 
mentioned problem. Of course, it is 
also important to take measures to 
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help the population with low salaries 
and socially unprotected ones and in-
crease their incomes.
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На сьогодні існує велика кіль-
кість підприємств, й не дивлячись 
на те, що всі вони різні за розміром, 
обсягами виробництва, асортимен-
том товарів, але всі мають однакову 
ціль – отримання прибутку.

За визначенням, прибуток  – це 
позитивний фінансовий результат, 
коли обсяг доходів перевищує об-
сяг витрат. Тому найбільше уваги 
керівники підприємства зазвичай 
приділяють саме тому, як форму-
ються доходи, витрати, і як змінити 
їх обсяг, так як від цього прямо за-
лежить результат діяльності.

Визначальну роль у плануванні 
виробництва відіграє взаємозв’язок 
собівартості, прибутку та обсягу 
продажів, а також можливість про-
гнозування цих величин в умовах 
наявних обмежень. Знання залеж-
ності між цими показниками дає 
змогу визначити можливі рівні ви-
пуску, за яких підприємство отри-
муватиме прибуток, а за яких буде 
нести збитки. Важливим також є 
визначення точки беззбитковості, 
тобто розрахунок обсягу продук-
ції, яку необхідно продати для того 
щоб підприємство могло покрити 
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всі витрати, але при цьому не отри-
мало прибутку. Цю точку також 
називають порогом рентабельнос-
ті, тому що кожна продана одини-
ця товару, яка буде вище цієї точки 
буде приносити прибуток.

Для того щоб визначити такі по-
казники існує необхідність поділу 
витрат на постійні та змінні, які 
складають собівартість продукції. 
Основна проблема полягає в тому, 
що планування здійснюється ви-
ходячи з умови, що ціни на продук-
цію яка реалізується сталі, в той 
час як зі збільшенням обсягів ви-
робництва зростають змінні ви-
трати, а зі збільшенням обсягів ре-
алізованої продукції зменшується 
попит на неї.

Тобто, під час планування обся-
гів виробництва керівництво під-
приємства має, враховучи всі чин-
ники і взаємозв’язок показників, 
визначити той обсяг виробництва, 
за якого дохід покриватиме постій-
ні та змінні витрати, а також дасть 
максимальний прибуток. Тому 
важливим показником для при-
йняття ефективних управлінських 
рішень є така категорія як маржи-
нальний дохід.

Маржинальний дохід – це різни-
ця між виручкою від реалізації та 

змінними витратами. Також його 
називають сумою покриття, так як 
він являє собою ту частину доходу, 
яка залишається на покриття по-
стійних витрат та формування 
прибутку підприємства. З цього 
випливає, що чим вищий рівень 
маржинального доходу – тим швид-
ше відшкодовуються постійні ви-
трати, і організація має можливість 
отримувати прибуток. Існує також 
питомий маржинальний дохід, 
який розраховується на одиницю 
продукції кожного виду. Цей по-
казник дає змогу визначити при-
ріст прибутку від випуску кожної 
додаткової одиниці продукції, і 
розраховується як відношення 
маржинального доходу до різниці 
ціни одиниці продукції та змінних 
витрат на її виготовлення.

Якщо значення питомого мар-
жинального доходу, розрахованого 
таким чином, негативне  – це свід-
чить про те, що дохід який буде 
отриманий від реалізації не покриє 
навіть змінних витрат. Тобто кож-
на наступна вироблена одиниця 
такої продукції буде збільшувати 
загальний збиток.

Інформацію про величину мар-
жинального доходу та інших похід-
них показників застосовують для 
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прогнозування витрат, ціни реалі-
зації продукції, можливого збіль-
шення її собівартості, оцінки ефек-
тивності та доцільності збільшення 
обсягу виробництва, та у інших 
розрахунках з оптимізації управ-
лінських рішень.

Загалом використання методу 
маржинального доходу дозволяє 
проаналізувати різні варіанти 

управлінських рішень для пошуку 
найбільш оптимального, а також 
отримати більш точні результати 
розрахунків.

Отже, використання цього ме-
тоду на підприємствах буде сприя-
ти покращенню ефективності 
управлінських рішень та контро-
лю за процесами формування при-
бутку.



 35 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.ECONOMY. MANAGEMENT

Сумнівна дебіторська забор-
гованість є поточною дебітор-
ською заборгованістю за продук-
цію, товари, роботи чи послуги, 
коли існує висока невпевненість в її 
погашенні боржником.

В свою чергу, безнадійна дебі-
торська заборгованість є часткою 
сумнівної дебіторської заборгова-
ності, щодо повернення якої під-
приємство раніше було невпевне-
не, але зараз повністю впевнене в її 
непогашенні.

Формувати резерв сумнівних 
боргів дозволено не тільки для де-
біторської заборгованості за това-
ри (роботи, послуги), а й для будь-

якої іншої поточної дебіторської 
заборгованості, що є фінансовим 
активом. Наприклад, придбаною 
заборгованістю є заборгованість, 
куплена за договором переведення 
боргу тощо.

Звітність підприємства згідно з 
вимогами П(С)БО має містити до-
стовірну інформацію про фінансо-
вий стан підприємства. Одним з 
принципів складання фінансової 
звітності є принцип обачливості, 
за яким методи оцінки, що вико-
ристовуються в бухгалтерському 
обліку, мають запобігати зменшен-
ню оцінки зобов’язань та витрат та 
завищенню оцінки активів і дохо-
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ЗAБОРГОВАНІСТЮ

Мельянкова Л.,
к.е.н., доцент  
Нaціoнaльний університет біоресурсів тa прирoдoкoристувaння 
Укрaїни

THE ACCOUNT OF RESERVES ON DOUBTFUL 
RECEIVABLES

Key words: accounting, doubtful receivables, provision for doubtful debts 
the financial statements.

Ключові слова: облік, сумнiвна дебітoрська заборгованість, резерв 
сумнівних боргів, фінансова звітність.



36 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

дів підприємства, то на дату балан-
су повинно показано «реальну» 
суму дебіторської заборгованості, 
тобто ту суму, що підприємство 
реально має намір отримати від 
своїх дебіторів. Отже, що суму де-
біторської заборгованості підпри-
ємства повинно бути показано у 
звітності по чистій реалізаційній 
вартості.

Основні вимоги до визнання і 
оцінки резерву сумнівних боргів 
висловлені в П(С)БО 10 «Дебітор-
ська заборгованість».

Резерв сумнівних боргів, а від-
повідно і чиста реалізаційна вар-
тість визначаються лише стосовно 
поточної дебіторської заборгова-
ності за товари, роботи, послуги. 
При цьому створення резерву сум-
нівних боргів є обов’язковим, 
оскільки національними стандар-
тами бухгалтерського обліку пе-
редбачено, що поточна дебіторська 
заборгованість підприємства за 
продукцію, товари, роботи, послу-
ги включається до підсумку балан-
су за чистою реалізаційною вартіс-
тю.

Облік резервів по сумнівній де-
біторській заборгованості, щодо 
якої є ризик неповернення, ведеть-
ся на рахунку 38 «Резерв сумнівних 

боргів». Рахунок контрактивний, 
регулюючий, застосовується для 
уточнення оцінки дебіторської за-
боргованості покупців і замовни-
ків, яка обліковується на рахунках 
36 «Розрахунки з покупцями і за-
мовниками» і 37 «Розрахунки з ін-
шими дебіторами».

З 1січня 2017року набули чин-
ності зміни, внесені до Кодексу За-
коном України від 21грудня 2016ро-
ку № 1797-VIII «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України 
щодо покращення інвестиційного 
клімату в Україні».

Різниці, що виникають при фор-
муванні резерву сумнівних боргів 
визначено п. 139.2ст. 139Кодексу.

Згідно з підпунктами 139.2.1, 
139.2.2п. 139.2ст. 139Кодексу у ре-
дакції, що діяла до 01.01.2017, фі-
нансовий результат до оподатку-
вання збільшується:

на суму витрат на формування 
резерву сумнівних боргів відповід-
но до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського облі-
ку або міжнародних стандартів фі-
нансової звітності;

на суму витрат від списання 
дебіторської заборгованості, яка 
не відповідає ознакам, визначе-
ним п.п. 14.1.11п. 14.1ст. 14Кодек-
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су, понад суму резерву сумнівних 
боргів.

Фінансовий результат до опо-
даткування зменшується на суму 
коригування (зменшення) резерву 
сумнівних боргів, на яку збільшив-
ся фінансовий результат до оподат-
кування відповідно до національ-
них положень (стандартів) бухгал-
терського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності 
(п.п. 139.2.2п. 139.2ст. 139Кодексу).

Відповідно до підпунктів 139.2.1, 
139.2.2п. 139.2ст. 139Кодексу, у ре-
дакції, що діє з 01.01.2017, фінансо-
вий результат до оподаткування 
збільшується:

на суму витрат на формування 
резерву сумнівних боргів відповід-
но до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського облі-
ку або міжнародних стандартів фі-
нансової звітності;

 на суму витрат від списання 
дебіторської заборгованості понад 
суму резерву сумнівних боргів.

 Фінансовий результат до опо-
даткування зменшується: на суму 
коригування (зменшення) резерву 
сумнівних боргів, на яку збільшив-
ся фінансовий результат до оподат-
кування відповідно до національ-
них положень (стандартів) бухгал-

терського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності; на 
суму списаної дебіторської забор-
гованості (у тому числі за рахунок 
створеного резерву сумнівних бор-
гів), яка відповідає ознакам, визна-
ченим п.п. 14.1.11п. 14.1ст. 14Ко-
дексу.

 Отже, починаючи з 
01.01.2017платник податку змен-
шує фінансовий результат до опо-
даткування на суму списаної дебі-
торської заборгованості (у тому 
числі за рахунок створеного резер-
ву сумнівних боргів).

 При цьому зменшення фінан-
сового результату здійснюється 
лише на суму дебіторської забор-
гованості, яка відповідає ознакам 
п.п. 14.1.11п. 14.1ст. 14Кодексу, 
чинним на дату її списання, неза-
лежно від періоду створення ре-
зерву сумнівних боргів за такою 
заборгованістю.

Первинним документом для на-
рахування резервів є Розрахунок 
бухгалтерії та Бухгалтерська довідка. 
Аналітичний облік резерву сумнів-
них боргів ведеться в розрізі борж-
ників або за термінами непогашення 
дебіторської заборгованості.

Списання безнадійної дебітор-
ської заборгованості здійснюється 
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за рахунок зменшення величини ре-
зерву сумнівних боргів. У разі недо-
статності суми нарахованого резер-
ву сумнівних боргів безнадійна де-
біторська заборгованість за продук-
цію, роботи, послуги списується з 
активів на інші операційні витрати. 
Сума відшкодування раніше списа-
ної безнадійної дебіторської забор-
гованості включається до складу 
інших операційних доходів.

Кожне підприємство обирає ме-
тодику визначення резерву сумнів-
них боргів цілком індивідуально, 
керуючись управлінською політи-
кою, кількістю дебіторів, наявністю 
необхідної інформації, що визнача-
ється одним з можливих методів: 
застосування абсолютної суми сум-

нівної заборгованості або застосу-
вання коефіцієнта сумнівності, а 
аналіз термінів заборгованості за-
безпечує керівництво корисною ін-
формацією про можливі втрати в 
результаті наявності неоплачених 
рахунків, якщо підприємство вико-
ристовує її з метою визначення сум 
по очікуваних витратах на погашен-
ня безнадійної заборгованості.
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Сучасний український ринок пра-
ці не стоїть на місці та розвивається 
досить швидкими темпами. В умовах 
нестабільної економічної ситуації 
безробітні докладають масу зусиль, 
щоб знайти омріяне місце роботи, а 
роботодавці, в свою чергу, витрача-
ють багато ресурсів для того, щоб 
знайти «ідеального» працівника. Та 
все частіше саме «шукачі» роботи 
диктують свої правила майбутніх 
трудових відносин із новим робото-
давцем. Знайти талановитого, потен-
ційного та амбіційного працівника, 
який не тільки відповідатиме матері-

альним можливостям компанії, а й 
корпоративній культурі, цінностям 
компанії, стає все складніше. Термін 
«війна за таланти» вже давно став 
усталеним виразом в країнах Євро-
пи, США та інших економічного роз-
винених країнах. Компанії букваль-
но боряться за право найняти тала-
новитого та перспективного праців-
ника. В Україні цей термін починає 
набирати популярності не тільки в 
теорії, а й практиці. Одним із голо-
вних інструментів у «війні за талан-
ти» виступає процес пошуку та під-
бору персоналу.

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПОШУКУ ПЕРСОНАЛУ ЯК 
КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ У «ВІЙНІ ЗА ТАЛАНТИ»

Кичата А.С.
Національний університет харчових технологій

Анотація. Надано алгоритм пошуку та підбору персоналу. Проаналі-
зовано основні методи пошуку персоналу. Наведено приклад використан-
ня ІТ в сфері управління персоналом.

Ключові слова. Рекрутинг. Війна за таланти. Методи пошуку персона-
лу. Інновації.

Annotation. Recruitment algorithm is provided. The basic methods of 
personnel search are analyzed. An example of using IT in the field of human 
resources management is given.

Key words. Recruiting War for talent. Personnel search methods. 
Innovations.
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На перший погляд алгоритм по-
шуку персоналу може здатись до-
сить простим: рекрутер розміщує 
оголошення про вакансію на джоб-
порталі, сортує отримані резюме за 
відповідністю до поставлених ви-
мог, запрошує кандидата на співбе-
сіду. Дані процеси повторюються 
до того моменту, поки потрібний 
працівник не буде знайдений. Та-
кий алгоритм дійсно доволі про-
стий. Та сучасні тенденції україн-
ського ринку праці вносять свої 
корективи. Пошук працівника 
може тривати 3, 6 а то й 12 місяців. 
Від цього бізнес функції компанії 
страждають понаднормовим на-
вантаженням працівників, відсут-
ністю креативних свіжих ідей а зго-
дом – суцільним виснаженням ко-
лективу.

Тож, як зробити процес пошуку 
персоналу швидшим та більш ефек-
тивним? Існують такі методи під-
бору персоналу [1]:

Рекрутинг – пошук та підбір пер-
соналу середньої й нижчої ланки. 
Як правило, проводиться серед кан-
дидатів, які вже перебувають у віль-
ному пошуку роботи.

Exclusive search (ексклюзивний 
пошук, прямий)  – прямий ціле-
спрямований пошук та підбір пер-

соналу вищої управлінської ланки і 
фахівців рідкісних професій. Як 
правило, рекрутери звертаються до 
цього методу в тому випадку, якщо 
необхідно знайти працівника, який 
несе ключовий вплив на бізнес 
компанії, забезпечує реалізацію 
стратегії тощо. Як правило, це 
управлінські кадри. Пошук ведеть-
ся як серед непрацюючих фахівців, 
так і серед тих, хто ще працює.

Head hunting – різновид прямо-
го пошуку, під час якого відбува-
ється “полювання” за конкретним 
фахівцем та його “переманювання” 
в компанію. Це складна робота, яка 
необхідна, як правило, при пошуку 
керівників вищої ланки, а також 
ключових і рідкісних співробітни-
ків  – як за фахом, так і за рівнем 
професіоналізму.

Preliminaring (Прелімінарінг)  – 
залучення до роботи за допомогою 
виробничої практики та стажуван-
ня перспективних молодих фахів-
ців (студентів, випускників вузів), 
які в майбутньому стануть запору-
кою успіху компанії.

Отже, ефективний рекрутер, hr-
менеджер повинен, як мінімум, во-
лодіти чотирма вище наведеними 
методами пошуку персоналу. Інно-
ваційні технології в сфері управ-
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ління персоналом зробили вагомий 
внесок у збільшення ефективності 
пошуку та підбору персоналу. Од-
нією з останніх новинок ІТ є ATS 
(Applicant Tracking Systems)  – мо-
дуль для пошуку та підбору персо-
налу [2]. ATS дозволяють реалізо-
вувати такі функції: обробка і збе-
рігання вхідних резюме; співвідно-
шення резюме з вакансією, на яку 
вони були подані; робота із соці-
альними мережами; збір і зберіган-
ня великого обсягу даних тощо.

Наступна новинка в сфері по-
шуку та підбору персоналу є вико-
ристання HR-ботів. Чат-бот допо-
магає автоматизувати великий 
об`єм рутинної роботи рекрутера, 
чим значно підвищує його ефек-
тивність. Чат-бот виконує такі 
функції [3]:

• оперативну відповідь на запо-
внені заявки;

• надання кандидатам повної 
інформації про компанії та 
умов роботи;

• можливість відправляти пер-
соналізовані відповіді, що під-
вищує лояльність кандидатів;

• підтримання постійного діа-
логу з кандидатом;

• відповіді на питання кандида-
тів в режимі 24/7;

• здатність спілкуватися з ко-
ристувачами на різних мовах;

• мобільність  – чат-бота можна 
запустити на будь-якій плат-
формі;

• економія коштів на оплату ро-
боти додатковим співробітни-
кам.

Можливості чат-бота не обмеж-
уються вище неведеними функція-
ми. Як і всі ІТ новинки даний ін-
струмент має свої технічні мінуси, 
проте зараз він досить успішно ви-
користовується hr-фахівцями.

Інноваційні технології мають 
могутній вплив на всі сфери життя. 
Навіть HR-сфера, яка на 100% скла-
дається із людської комунікації, під 
впливом ІТ-технологій модифіку-
ється досить швидко. Самe такі ІТ 
інструменти допоможуть компані-
ям вигравати «війну за таланти». 
Адже інноваційні ІТ-інструменти 
не тільки збільшують ефективність 
рекрутерів а й зміцнюють компа-
нію та диктують нові правила гри 
на ринку праці.
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В умовах сучасної глобалізації 
більшого ефекту досягає та націо-
нальна економіка, яка максималь-
но інтегрована у світовий еконо-
мічний простір. Але глобальна еко-
номіка функціонує в умовах жор-
сткої конкуренції. Тому питання 
підтримки бізнесу, що здійснюєть-
ся підприємцями певної країни за 
її кордоном, є актуальним; а дослі-
дження досвіду такої підтримки за 
допомогою відповідних інституці-
ональних механізмів Федеративної 
Республіки Німеччини має зна-
чний науковий і практичний інтер-
ес.

Федеративна Республіка Німеч-
чина (ФРН) є членом ЄС та лідером 

європейської економіки. Держави-
члени ЄС дотримуються політики 
«відкритої економіки», перебува-
ють у тісному взаємозв’язку з усіма 
країнами світу, а для 80 країн Євро-
пейський Союз став найважливі-
шим торговим партнером [1, с. 388; 
2, с. 318].

Підтримка закордонного бізнесу 
ФРН здійснюється відповідними 
інститутами [3, с. 59-60].

1. Закордонні представництва 
(Auslandsvertetungen). Диплома-
тичні та консульські представни-
цтва (229), підпорядковані Мініс-
терству закордонних справ. 
Економіко-дипломатична місія 
ФРН орієнтована на стимулювання 

ІНСТИТУТИ ПІДТРИМКИ ЗАКОРДОННОГО 
БІЗНЕСУ ФРН У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ 
СТРАТЕГІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Ринейська Л.С.
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу 
Полтавського національного технічного університет імені Юрія 
Кондратюка

Ключові слова: міжнародні стратегії економічного розвитку, інститу-
ційний механізм, закордонний бізнес, глобальна економіка

Key words: international strategies of economical development, institu-
tional mechanism, foreign business, global economy
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та забезпечення економічних ін-
тересів країни, а також на сприян-
ня справедливій і тривалій міжна-
родні економічній кооперації.

2. Німецькі товариства зовніш-
ньоекономічної діяльності і марке-
тингу. Вони здійснюють досліджен-
ня ринків і галузей у контексті ви-
явлення інвестиційної привабли-
вості країн світу; надання довідок з 
питань конкурсів і тендерів у ФРН 
і за кордоном; роз’яснення націо-
нальних та зарубіжних постанов, 
що регламентують експортні та ім-
портні операції; аналіз і комплек-
сне оцінювання бізнес-проектів, 
пов’язаних із зовнішньоекономіч-
ною діяльністю (бізнес-план, стра-
тегія позиціювання товарів або по-
слуг, маркетинг; підприємницьке, 
податкове та трудове право; фінан-
сування, надання субсидій); попу-
ляризація Німеччини як економіч-
ного, технічного, інноваційного та 
інвестиційного майданчика серед 
зарубіжних країн; супроводження 
іноземних компаній у їх адаптації 
на території ФРН.

3. Зовнішньоторговельні палати 
(Auslandshandelskammern). Їхня 
кількість становить 85  у 125  краї-
нах. Вони виконують такі функції: 
за дорученням уряду представля-

ють економічні інтереси ФРН за-
ради внутрішньої та зовнішньої 
економічної дипломатії; членської 
організації для бізнес-структур 
(50  тис. членів, 80% з яких зареє-
стровані за межами країни); з на-
дання бізнесу інформаційних, кон-
сультаційних і посередницьких по-
слуг на комерційній основі під 
брендом “DEInternational”.

4. Міністерства та відомства фі-
нансової підтримки розвитку ні-
мецького бізнесу. До них відно-
сяться: Федеральне міністерство 
економіки та енергетики (BMWi), 
Міністерство фінансів (BMF), Мі-
ністерство транспорту та цифрової 
інфраструктури (BMVI), Федераль-
не міністерство освіти і наукових 
досліджень (BMBF), Міністерство 
економічного співробітництва та 
розвитку (BMZ), Німецький феде-
ральний банк, Федеральне 
об’єднання стимулювання еконо-
міки (BWА).

5. Фонди політичних партій, до 
яких відносяться: “Friedrich-Ebert-
Stiftung”, “Friedrich-Naumann-Stif-
tung”, “Konrad-Adenauer-Stiftung”, 
“Hanns-Siedel-Stiftung”, “Heinrich-
Boll-Stiftung”, “Rosa-Luxemburg-
Stiftung”.

6. Товариства міжнародного спів-
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робітництва, серед яких: “Gesellschaft 
fur Internationale Zusammenarbeit”, 
“Europaische Bewegung 
Deutschaland”; Банк розвитку “KfW 
Entwicklungsbank” та інші.

Перелік інститутів, створених у 
ФРН для підтримки закордонного 
бізнесу, та характеристика їх функ-
цій свідчить про ефективне регу-
лювання зовнішньоекономічної ді-
яльності країни, яке здійснює уряд 
Німеччини. Особливу роль відігра-
ють інститути фінансової підтрим-
ки, такі як Міністерство економіч-
ного співробітництва та розвитку 
(BMZ), Німецький федеральний 
банк, Федеральне об’єднання сти-
мулювання економіки (BWА) тощо. 
Отже, досвід Федеративної Респу-
бліки Німеччини свідчить, що 
зміцнення інституційної платфор-
ми економічного співробітництва 
між країнами, сприяє не тільки 

участі у міжнародних інтеграцій-
них процесах, але й розвитку наці-
ональної економіки.
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Цель работы заключается в 
оценке студентами, связанными с 
реальным бизнесом, уровня кор-
рупции в Украине, как возможной 
причины кризисных явлений. Ис-
следование было выполнено в 
октябре-декабре 2017 г. в Одесской 
национальной  академии  пище-
вых  технологий при поддержке 
Восточно-Европейской научной 
группы и гранта №0114U006192 
(Днепропетровск, Украина).

Основными методами исследова-
ния были анкетирование и статисти-
ческая обработка анкет [1]. В анкетах 
студенты оценивали уровень корруп-
ции в Украине от 2001 г. до 2016 г. с 
прогнозной цифрой на 2021 г.

В процессе исследования были 
проанкетированы 60 студентов оч-
ной формы обучения специально-
сти «Гостиничное и ресторанное 
дело». Это были студенты 4 курса, 
обучающие по специализации «ме-
неджмент». Они изучили теорию 
управления и прошли все произ-
водственные практики, предусмо-
тренные программой обучения. 
Многие из студентов имеют опыт 
работы в реальном бизнесе, в том 
числе, опыт организаторской дея-
тельности. Именно поэтому, их 
мнение было важно для получения 
общей оценки уровня коррупции в 
Украине. Использование значений 
математического ожидания и сред-

ОЦЕНКА ОДЕССКИМИ СТУДЕНТАМИ УРОВНЯ 
КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ
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неквадратичного отклонения по-
зволяет отнести полученные ре-
зультаты на генеральную совокуп-
ность украинских студентов.

После первичной обработки 
были оставлены 39  анкет для ста-
тистической обработки. По резуль-
татам статистической обработки 
анкет построена диаграмма, пока-
зывающая оценку студентами 
уровня коррупции в Украине (ри-
сунок). Основой для построения 
графика послужили значения мате-
матического ожидания М(х).

Как показывает рисунок, сту-
денты оценивают уровень корруп-
ции в Украине как высокий и ра-
стущий до 2016  г. Столь высокий 
уровень коррупции может являть-
ся причиной кризисных явлений в 
экономике.

Одновременно студенты ожида-
ют, что к 2021 г. уровень коррупции 
в Украине понизится.
Список использованных источников
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Рисунок. Оценка студентами уровня коррупции в Украине
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