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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 enterprise level in terms of integration. In particular, an economic mechanism for
introducing social responsibility into the activities of domestic enterprises is proposed.
Key words: social responsibility, integration, economic mechanism.

Increasing uncertainty in the international market promotes new managerial decisions. Enterprises adapt and increase their competitiveness, develop
and innovate in their activities. In particular, one of these activities is the introduction of social responsibility (SR).
The following scientists, I. O. Akhnovskaya, 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 significant contributions to the formation of theoretical and practical principles of social responsibility. Howev-

er, based on the analysis, it was discovered that insufficient attention was
paid to economic mechanisms for the
introduction of SR into the activities
of domestic enterprises, which would
facilitate their international integration.
To form an economic mechanism
for introducing social responsibility
into the activities of domestic enterprises, it is proposed to determine: 1)
principles; 2) functions; 3) stages of
implementation.
To develop a mechanism for introducing social responsibility in an en5
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terprise, we have identified the following principles: integrity, transparency, ethics, openness, systemicity,
efficiency, and interaction with the
interested parties.
In our opinion, targeting these
principles will facilitate the development and implementation of effective
measures to integrate social responsibility into the enterprise management
system. However, for the construction
of an effective economic mechanism,
it is also necessary to take into account functions that perform social
responsibility.
A clear formulation of the functions of the SR mechanism provides
the necessary methodological basis
for designing the appropriate mechanism, and defines the logical orientation of this process. In our opinion,
the following functions of the SR implementation mechanism should be
distinguished: economical; legal informational; ethical; communicative.
Based on a study of various scientific views of the stages and content
of the introduction of social responsibility into the activities of the enterprise [2-5], we have improved the
theoretical and methodological approaches to the phased formation
and implementation of social respon6

sibility, taking into account the peculiarities of the functioning of domestic 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 enterprise management system may be
supplemented depending on the specifics of the enterprise, or on the
specificity of its development.
References:
1. Akhnovskaya, I. O., Lepikhova, O. Yu.
(2016). Mechanism of implementation of corporate social responsibility
for Ukrainian enterprises. Economiсs
and organization of management. –
Vol. 1 (21), p. 36-44. (in Ukr.).
2. Belyaev, I. Yu., Pukhov, M. M. (2017).
Integration of Corporate Social Responsibility to the system of Corporate Governance in Russia. Economic
Systems. – Vol. 10, No. 2 (37), p. 2023. (in Rus.).
3. Bocharova, N. A. (2017). Improving
the mechanism of implementation of
corporate social responsibility at MTE.
The Economy of the Transport Com-
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plex. – Vol. 29, p. 53-69. (in Ukr.).
4. Kovalenko, Ye. V. (2017) Forming of
organizational-economic mechanism
for Corporate Social Responsibility
Management. Economics and Finance. – Vol. 2, p. 47-57. (in Ukr.).

5. Filippova, S. V. (2017) Social Responsibility in the strategy of management
of a domestic enterprise: problem issues of integration of the mechanism.
Economics: time realities. – Vol. 2
(30), p. 5-17. (in Ukr.).

7

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

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.
Any company tries to keep and process as much useful data as possible.
Therefore, there are very large amounts
of information nowadays, which received term «Big Data». Human resources just are unable to manage it.
For business analytics, various programs of Business Intelligence (BI)
category are used
Business analytics is the combination 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 problem, 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
8

research is the capabilities and efficiency of using add-ins in MS Excel.
Starting from the spreadsheet Excel 2013, this program offers new features and opportunities for business
analytics tasks. There are add-ins
COM: Power Query, Power Pivot,
Power View, and Power Map. Together with these tools, it has become
easier to collect and use date in order
to generate conclusions or reports,
metrics. The add-ins COM complement each other. Power Query recommended 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
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Fig. 1. Attachment an add-in in the menu Excel

four analytical tools available in Excel
[2]. The main tasks of the add-in: creation data models, building detailed
connection, performing simple and
complex calculations, mix large volumes of data from various sources,
operational analysis of information,
and others.
Power Pivot has several advantages: 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 guaranteed by Microsoft; Data Analysis Language Syntax (DAX) [3].
This study examined the capabilities
of the Power Pivot tool. In order to
attach add-ins in the Excel menu, you
9
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Fig. 2 Power Pivot data model

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. 3 The computing column and formula
10
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Fig.4 Change the format of data

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. 5 Calculated field
11
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Fig. 6 Visualization of data

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 values. 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 decisions. Click on the “PivotTable” button
in the command line. This will open the
standard menu, which is already familiar
12

to you when working with the usual
summary tables.
Data can also be visualized, for this
Power Pivot uses Excel tools for visualization: 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 allows 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
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Fig.7 Presentation of the scheme

Fig. 8 Calculations with the data that are in the related table

should use the formula as shown in the 2. Power Pivot: Powerful data analysis
and data modeling in Excel [Electronic
figure (Fig. 8):
resource] - https://support.office.com/
=RELATED(‘Price list’[Purchase
en-us/article/power-pivot-powerfuldata-analysis-and-data-modeling-inprice, UAH])
excel-a9c2c6e2-cc49-4976-a7d7Thus, the studies demonstrated that
40896795d045
MS Excel add-in very well perform all 3. Power Pivot - Overview and Learning
the major functions that require software
[Electronic resource]- https://support.
office.com/en-gb/article/Powerof BI class. Power Pivot is an effective tool
Pivot-O ver v ie w-and-L e ar ningfor business analytics to systematize imf9001958-7901-4caa-ad80portant information in order to intro028a6d2432ed?omkt=en-GB&ui=enUS&rs=en-GB&ad=GB
duce grounded business decisions.
References:
1. Програми та системи класу BI (Business
Intelligence) [Electronic resource]- http://
www.clouderp.ru/tags/BI_sistemy/

4. Бугалаєва С. І.//Бізнес-аналіз в
Excel за допомогою надбудов Power
Pivot и Power Query. [Electronic
resource] https://www.youtube.com/
watch?v=ve9iFLdmtHI
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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.
Intelectual capital is one of the most
important economic and business factor and is a topic of great practical and
policy interest. It is a topic that still receives inadequate attention on most
economic and business programmes. It
scores hightly on the agenda of executives, managers, and academics as they
try to disentangle such problems as
how to value intangibles, how to identify and measure knowledge resource,
and how to report invisible assets. Few
people doubt the importance of managing intellectual capitaland most are
in agreement that intangible assets
such as knowledge, brands, relationship, organizational culture, and intellectual 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
14

new papers dedicated to the topic.
Government, research bodies, and
private institutions sponsor projects
to develop our understanding of intellectual capital, which leads to an increase in publications and awareness.
Intellectual capital is a sum of everything everybody in a company
knows that gives it a competitive edge
[2]. Unlike the assets with which business people are familiar – land, resourses, equipment, cash – intellectual
capital is intangible.
Intellectual capital, as defined by
the companies is the sum of a firm`s
ideas, inventions, technologies, general knowledge. Companies such as
Microsoft, IBM, Apple are examples
of firms whose knowledge or intellectual capital is the firm`s major asset.
They are clear cut examples of knowledge companies.
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Fig.1. Components of intellectual capital.

The Intellectual Capital of an organisation is usually subdivided in the
following components (fig.1):
Human Capital: competences of its
personnel;
Structural Capital: quality of its
organisation, decision making, circulation of information;
Relational Capital: quality of relations with customers, suppliers, peers
and authorities.
The human capital may be defined
as the capabilities of employees, contractors, suppliers and other company
related people to solve customer problems. The firmwide human capital
resource is the know-how and institutional memory about topics of importance 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 human capital to create and leverage its
knowledge.
Researchers from different backgrounds have proposed different models to evaluate national intellectual
capital. Since this field of study is still
developing, a consensus regarding the
set of determinants that should be employed has yet to be reached. Carol
Yeh-Yun Lin, Leif Edvinsson have proposed a framework and model of IC
measurement, which contain both
quantitative and qualitative indicators.
15
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The most commonly used national intellectual capital framework includes
human capital, market capital, process
capital, renewal capital, financial capital [3]. Human capital consist of knowledge 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 enrollment in institutions of higher education, the pupil teacher ratio, the number of unternet subscribers, the amount
of public expenditure on education.
Market capital is similar to external
relational networking and social capital in a micro setting in that it representes a country`s capabilities and successes 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 includes business competiton environment, government efficiency, intellectual property rights protection, mobile
phone subscribers, convenience of establishing new firms. Renewal capital
16

is defined as a nation`s future intellectual wealth and the capability for innovation to sustain a nation`s competitive advantage. Business R&D
spending, basic research, R&D spending as a percentage of GDP, the number of R&D researches, the level of cooperation 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 absence. The most important resource is
a person. The state needs only to create 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 determine its effectiveness. The cash generated 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 maximize 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 comparative advantages for the company
and finally for the country.
The analysis of the dynamics of financial indicators of the leaders of the
information and technology market
of Apple and Microsoft convincingly
proves the significant influence of intellectual assets on the value of these
companies. Despite the steady growth
of balance sheet assets of companies,
the relatively stable dynamics of profit, the growth rate of market value of

Fig.2. Multangular of competitiveness of Ukraine accourding to the world
economic forum.
17
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Fig. 3. Researchers in R&D (per million people)

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
18

it a competitive advantage for developing intellectual capital (fig.2). Investor
interest in the Ukrainian high-tech
sector is driven by a large technological
and intellectual capital base and tech-
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nology sources. Some of the most
promising segments within the hightech 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 investment are usually required for their
marketing and promotion on the
global market. Competition to Ukrainian 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 intellectual potential with its numerous
scientific and technological institutes.
During their studies Ukrainian students get quite a wide and strong fundamental education. Unlike many Indian programmers, who are often
taught some particular technology in
short specialized courses, and thus
cannot solve problems that arise outside 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 centre 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 Glushkov Research Institute.
Ukraine has 19th position among
60 countries by the level mathematical and scientific education. So way,
by certain conditions powerful intellectual 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 adaptation to the market. Management and
marketing skills are constantly in excess demand in Ukraine.
In July 2014, parliamentary hearings were held in Ukraine on the topic: "On the Status and Legislative Support of the Development of Science
and Research - the technical sphere of
the state. "In their conclusions it is
19
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noted that in Ukraine for years of independence, science has lost the function of influence on the socio-economic development of the state, to a
critical level decreased the indicator
of domestic scientific and technological 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 technical sphere. The share of total expenditures on science and technology in
Ukraine in 2013 amounted to 0.77 percent of GDP, including 0.33 percent of
GDP at the expense of the state budget. At the same time, in 2012, the
average level of expenditure on research and development of EU countries in GDP was 2.06%. Due to insufficient financing material and technical degradation the base of scientific
institutions, is kept low wages, which
makes the scientific sphere unattractive for highly skilled and creative
workers.
Secondly, the low level of technological development of the domestic
economy, the predominance of production with the III and IV technological processes, determine the unclaimed scientific and technical devel20

opments for their introduction into
production and the transition to an
innovative way of development. By
developing outdated production, domestic business is not interested in
close cooperation with academic institutions, examples of such cooperation are the exception, the rule is the
isolation of the educational and scientific sector and real production. This
leads to a break in the technological
chain of the innovation cycle, so even
with the presence of significant domestic 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 economic growth is the sphere of services, first of all high-tech – education,
science, telecommunications, information provision, which is based on
the development of higher education
itself – then the reduction of the volume of the sphere of higher education
becomes an obstacle to the formation
and accumulation of intellectual capital and the transition of Ukraine to
the knowledge economy.
And the last, the underdevelopment and imperfection of the institu-

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.ECONOMY. MANAGEMENT

tional environment of Ukraine (the
merger of power and large business,
the prevalence of corruption, monopolization of the economy, undeveloped competitive environment,
etc.) creates an opportunity for oligarchic 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 accumulation 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 necessary 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 shortcomings of Ukrainian enterprises. Emphasizing the role and place of human
capital in the development of economic potential enterprises, we are
convinced that the only correct course
of events should be the strategy of innovative development of the economy
based on one of the main competitive
advantages – on the intellectual capital 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, accumulation and use of intellectual capital have deteriorated significantly.
This negatively affected the possibilities of innovative development of all
spheres of economic activity. While
developed countries form the highly
developed innovative systems based
on education, science, intellectual potential, 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 provide intellectual capital in Ukraine it
is necessary to provide increased financing of research and development
to the indicators of the European
Union at the expense of both budget
funds and enterprises; create mechanisms 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 developments 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
21
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state-of-the-art state key laboratories
with a high level of technical equipment, which are integrated into world
systems and provide open access to
them of subjects of scientific and entrepreneurial 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 organizations. It is necessary to strengthen
tax, credit, financial incentives to use
the results of scientific research, to
grant the right to scientific institutions and higher educational establishments to act as founders or cofounders of other legal entities, including start-ups, small business enterprises, research productions, which
carry out their activity in accordance
with directions of innovation activity
founders and provide transfer of the
developed technologies; create conditions for the demonopolization of the
economy, the development of a competitive environment for account of
the rise of small and medium-sized
businesses, the formation of international companies. It is important to
prevent the use of power and corrupt
schemes for business enrichment.
22
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BESONDERHEITEN DER SELBSTKOSTENKALKULATION
DER FERTIGWAREN IN EINEM MAHLMÜHLENBETRIEB
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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.
Das Selbstkosten der Erzeugnisse
ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Effektivität seines Betriebs.
Das zeigt alle Aspekte der Wirtschaftstätigkeit und dort sammeln sich
die Effekten des Gebrauchs aller Produktionsressourcen an. Die Finanzergebnisse der Betriebstätigkeit, das
Entwicklungstempo der erweiterten
Reproduktion, die Finanzlage der wirtschaftlichen Einheit, die Wettbewerbsfähigkeit 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 Entwicklungsstand ändert zu lernen und diegrundlegende Kostenreserven zu feststellen.
Das
Kalkulationsobjekt
im
Mahlmühlenbetrieb ist die Verarbeitung (die Vermahlung) einer Tonne
von Getreide und eine Tonne von Fertigwaren. Grundsätzlich ist ein Einkommensanteil von Dienstleistungen
für die Fertigwarenverarbeitung mehr
als 70 Prozent von der gesamten Jahresmenge von der Produzierbarkeit.
Man braucht die Auftragskalkulation
um den Dienstleistungsaufwand für
die Lohnverarbeitung zu erfassen.
Während dessen erfasst man den Auf23
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Das Bild1. Die Ziele des verschiedenen Mehlartengebrauchs während der
Produktion

wand von eigentlicher Fertigwarenproduktion durch die Zuschlagskalkulation.
Während funktionaler Kontorechnung erfasst man keine Waren aus
dem Kundenmaterial. Und man bucht
den tatsächlichen Aufwand der Verarbeitung als auf die Debetseite des
Kontos 90 „Verkäufe“.
Demzufolge wird die Kundebezahlung für die Verarbeitung seines
Getreides als das Haben des Kontos
90 „Verkäufe“ gebucht. Der Kundenmaterialpreis nach der Warenübergabe wird aus dem Außenbilanzkonto
003 „Die Materialen für die Vorbereitung“ abgeschrieben wo die bevor erfasst wurde.
24

Nach der Verarbeitung des Kundenmaterials legt der Verarbeiter einen
Bericht über den beigestellten Materialaufwand vor. Wenn nach den Ergebnissen dieses Berichts gibt es unverbrauchtes Getreide, sind die nächste
Varianten der Rechnungen möglich:
- der Verarbeiter bringt die Naturprodukte dem Auftraggeber zurück.
In diesem Fall schreibt man den Getreidematerial der Gutschrift des
Kontos 003 gemäß ab;
- der Verarbeiter kauft das Getreide vom Auftraggeber, hierbei erfasst man der Getreidepreis als das
Konto der Bezahlung der Dienstleistungen für die beigestellte
Verarbeitung[1].
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Während der Ausmahlung bekommt man allermeist einige Mehlarten.
Das bedeutet, dass die komplexe Ausmahlung 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 Getreidetrocknung. Dafür stellt man ein Dokument aus, der aus zwei Teilebesteht. Der
erste Teil wird die Verordnung genannt,
der zweite ist der Akt. In der Verordnung 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 Quantität und die Qualität des Getreides bevor und nach der Vorbereitung, wie
auch die Quantität und die Qualität
der Abfallprodukten festzusetzen. Die
hergestellten Fertigwaren werden in
das Lagergeschäft gebracht. Die Verlagerung von Produktion und den Abfall der Fertigwaren erfasst man in der
Finanzbuchhaltung als das Konto 40
für die tatsächlichen Herstellungskosten. Man führt die Rechnung im naturellen Wertausdruck mit der Analytik
nach der Produktenarten [3].

Die Getreidelager wurden geräumt
um die Gewichtsausfälle und Gewichtsausschlage der Getreidepartie
zu fixieren. Die Räume, die man während eines Jahres macht, registriert
man in einem einschlägigen Buchungsjournal, das man vor der nächsten
Inventurzählung hielt.
Das gesammelte und schwebende
Staubmehl, das sich in diesem Fall
formiert, wird im Akt für die Staubmehlaktivierung protokolliert, das
nötig für die Abschreibung der Fehlwerte ist [2].
Die Produktionsabfälle und die
Abfälle, die als Ergebnis des natürlichen Schwunds sind, ordnet man zu
dem Aufwand der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für das Konto 20
„Hauptproduktion“.
Wenn die naturelle Verluste normgerecht höher sind, werden die von
dem Schuldigen abgeschrieben werden. Aber wenn die nicht fixiert wurden, schreibt man das für die anderen
Aufwände der Organisation ab. Wenn
die Getreideabgabe von dem Getreidelagerungsbetrieb nötig ist, verfasst
man einen Befehl über die Abgabe
(die Verladearbeiten). Während des
Verladeprozess macht man eine Vermerke über die Abgabe und füllt den
Lieferschein an.
25
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Der nachkommende Befehl wird
zum Lieferschein beigelegt und in die
Buchhaltung mit dem Vortrag über
die Verlagerung der Backwaren gebracht. Das Umsatzsteuerheft der
Backwaren wird für die Kontrolle der
Getreidedauer und auch für die Festlegung der Regelmäßigkeiten in seinem Masseverlust geführt. Das wird
für jede Lagerstelle, für die Gruppe
der Lagerstellen, die in der Verantwortung 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 Temperaturmessung chronologisch protokoliert werden. Die Werte des Lagerungprozesses werden auch fixiert.
Demzufolge hat die Getreideverarbeitung ihre Besonderheiten in den
Getreideverarbeitungsbetriebe der
Getreidelagerung, die mit dem komplexen Arbeitsablauf sowie auch mit
der komplexen Selbstkostenkalkulation der Ausmahlung von verschiedenen Mehlarten verbunden sind, die
sich auf die Organisation der Aufwandfinanzbuchhaltung wirken.
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Die richtige Formierung des Fertigwarenselbstkostens aus den verschiedenen Getreideausmahlungen, ihre
Abrechnung spielt eine bedeutende
Rolle für die Unternehmenstätigkeit
der Getreideverarbeitungsbetriebe.
Das ist wichtig nicht nur im gegenseitigen Zusammenhang mit dem derzeit
geltenden Steuergesetze und auch nach
der Stelle der Finanzbuchhaltung im
System der Organisationsregierung.
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DYNAMICS OF SOCIAL SECURITY INDICATORS
IN GEORGIA
Tsimintia Kakhaber
Doctor of Economics. Associated Professor. Sokhumi State
University.
Keywords: Economic security, Functional indicators, Social
security
Social security takes a significant
place and role in the system of economic 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 aspects, 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 economically 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, including infant mortality; balance of

migration; the share of expenditure
on health in GDP; cost of living;
growth rate of cost of living. The following 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 population beyond the poverty line, relation
of average monthly income with cost
of living of an employable man, crime
rate and depopulation rate [For example: 1; p.131-132. 3; p.83].
Concerning social security indicators, 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.
27
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Unemployment level. In 20022012, the tendency to deterioration
was characteristic to the mentioned
indicator. For 2002, instead of marginal 10% it had amounted to 12.6%,
and for 2012 – 15.0%. In the next period, an insignificant positive change
takes place and, for 2015, the mentioned indicator is 12.0%. It is worth
noting that, according to different
opinion polls, 60% of the Georgian
population considers they are unemployed. Besides, the share of self-employed (56.5%) is important in the
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Social security indicators in Georgia [5]
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economically active population. The
share of the employed in agriculture,
hunting and forestry in the total number 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 products 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
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future are not outlined and well defined which together with the population’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 households in GDP. Positive dynamics is
characteristics to it and its significance
complies with the requirements of economic safety. In particular, it increased
from 56.3% (marginal indicator 6570%) in 2002 to 72.3 in 2015. The insignificant 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 income per capita of the population in the
last decade, but its excess over expenditures was reached only for 2009. Notwithstanding 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 average 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 tendency of continuous increase in incomes and differentiation according
to incomes occurs in the analysis period, 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 sufficient;
The share of population beyond
the poverty line. In 2015, it is recorded to be 10.1% (maximum 10%);
in 2002, it was 52.1%. In addition, it is
not justified to compare these indicators as such essential change of the
situation is the result of the changes
made to the calculation methods;
Relation of average monthly income with cost of living of an employable man. During the whole
analysis period it is positive in comparison with the maximum limit,
though it is likely to have been stipu29
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lated by the methods of calculating
cost of living. Cost of living of an employable 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 labor and, accordingly, the availability
of average salary;
For the Analysis period, the indicators such as crime and depopulation 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, according 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 capita of the population, we have not
managed to specify this indicator,
though the essential improvement
of supplying the population with
30

electricity is the basis to suppose
that it complies with the requirements of the marginal indicators.
Thus, the presented indicators of
social security in Georgia (the area of
which can be expanded) clearly describe 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 positive parameters depicted in the indicators of possibility of sustainable development 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 incomes, the rate of the growth is not
satisfactory for the country like Georgia. The level of poverty and differentiation according to incomes is high
in the country. Hence, the main vector 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 increase their incomes.
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MARGINAL INCOME AS A SIGNIFICANT FACTOR
IN THE ENTERPRISE’S ACTIVITY
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Ключові слова: управлінські рішення, маржинальний дохід, формування прибутку, діяльність підприємства.
На сьогодні існує велика кількість підприємств, й не дивлячись
на те, що всі вони різні за розміром,
обсягами виробництва, асортиментом товарів, але всі мають однакову
ціль – отримання прибутку.
За визначенням, прибуток – це
позитивний фінансовий результат,
коли обсяг доходів перевищує обсяг витрат. Тому найбільше уваги
керівники підприємства зазвичай
приділяють саме тому, як формуються доходи, витрати, і як змінити
їх обсяг, так як від цього прямо залежить результат діяльності.
32

Визначальну роль у плануванні
виробництва відіграє взаємозв’язок
собівартості, прибутку та обсягу
продажів, а також можливість прогнозування цих величин в умовах
наявних обмежень. Знання залежності між цими показниками дає
змогу визначити можливі рівні випуску, за яких підприємство отримуватиме прибуток, а за яких буде
нести збитки. Важливим також є
визначення точки беззбитковості,
тобто розрахунок обсягу продукції, яку необхідно продати для того
щоб підприємство могло покрити
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всі витрати, але при цьому не отримало прибутку. Цю точку також
називають порогом рентабельності, тому що кожна продана одиниця товару, яка буде вище цієї точки
буде приносити прибуток.
Для того щоб визначити такі показники існує необхідність поділу
витрат на постійні та змінні, які
складають собівартість продукції.
Основна проблема полягає в тому,
що планування здійснюється виходячи з умови, що ціни на продукцію яка реалізується сталі, в той
час як зі збільшенням обсягів виробництва зростають змінні витрати, а зі збільшенням обсягів реалізованої продукції зменшується
попит на неї.
Тобто, під час планування обсягів виробництва керівництво підприємства має, враховучи всі чинники і взаємозв’язок показників,
визначити той обсяг виробництва,
за якого дохід покриватиме постійні та змінні витрати, а також дасть
максимальний прибуток. Тому
важливим показником для прийняття ефективних управлінських
рішень є така категорія як маржинальний дохід.
Маржинальний дохід – це різниця між виручкою від реалізації та

змінними витратами. Також його
називають сумою покриття, так як
він являє собою ту частину доходу,
яка залишається на покриття постійних витрат та формування
прибутку підприємства. З цього
випливає, що чим вищий рівень
маржинального доходу – тим швидше відшкодовуються постійні витрати, і організація має можливість
отримувати прибуток. Існує також
питомий маржинальний дохід,
який розраховується на одиницю
продукції кожного виду. Цей показник дає змогу визначити приріст 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 маржинального доходу, розрахованого
таким чином, негативне – це свідчить про те, що дохід який буде
отриманий від реалізації не покриє
навіть змінних витрат. Тобто кожна наступна вироблена одиниця
такої продукції буде збільшувати
загальний збиток.
Інформацію про величину маржинального доходу та інших похідних показників застосовують для
33
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прогнозування витрат, ціни реалізації продукції, можливого збільшення її собівартості, оцінки ефективності та доцільності збільшення
обсягу виробництва, та у інших
розрахунках з оптимізації управлінських рішень.
Загалом використання методу
маржинального доходу дозволяє
проаналізувати різні варіанти
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управлінських рішень для пошуку
найбільш оптимального, а також
отримати більш точні результати
розрахунків.
Отже, використання цього методу на підприємствах буде сприяти покращенню ефективності
управлінських рішень та контролю за процесами формування прибутку.
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ОБЛIК РЕЗЕРВІВ ЗА СУМНIВНОЮ ДЕБІТOРСЬКОЮ
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.
Сумнівна дебіторська заборгованість є поточною дебіторською заборгованістю за продукцію, товари, роботи чи послуги,
коли існує висока невпевненість в її
погашенні боржником.
В свою чергу, безнадійна дебіторська заборгованість є часткою
сумнівної дебіторської заборгованості, щодо повернення якої підприємство раніше було невпевнене, але зараз повністю впевнене в її
непогашенні.
Формувати резерв сумнівних
боргів дозволено не тільки для дебіторської заборгованості за товари (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 достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства. Одним з
принципів складання фінансової
звітності є принцип обачливості,
за яким методи оцінки, що використовуються в бухгалтерському
обліку, мають запобігати зменшенню оцінки зобов’язань та витрат та
завищенню оцінки активів і дохо35
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дів підприємства, то на дату балансу повинно показано «реальну»
суму дебіторської заборгованості,
тобто ту суму, що підприємство
реально має намір отримати від
своїх дебіторів. Отже, що суму дебіторської заборгованості підприємства повинно бути показано у
звітності по чистій реалізаційній
вартості.
Основні вимоги до визнання і
оцінки резерву сумнівних боргів
висловлені в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
Резерв сумнівних боргів, а відповідно і чиста реалізаційна вартість визначаються лише стосовно
поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
При цьому створення резерву сумнівних боргів є обов’язковим,
оскільки національними стандартами бухгалтерського обліку передбачено, що поточна дебіторська
заборгованість підприємства за
продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.
Облік резервів по сумнівній дебіторській заборгованості, щодо
якої є ризик неповернення, ведеться на рахунку 38 «Резерв сумнівних
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боргів». Рахунок контрактивний,
регулюючий, застосовується для
уточнення оцінки дебіторської заборгованості покупців і замовників, яка обліковується на рахунках
36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і 37 «Розрахунки з іншими дебіторами».
З 1січня 2017року набули чинності зміни, внесені до Кодексу Законом України від 21грудня 2016року № 1797-VIII «Про внесення змін
до Податкового кодексу України
щодо покращення інвестиційного
клімату в Україні».
Різниці, що виникають при формуванні резерву сумнівних боргів
визначено п. 139.2ст. 139Кодексу.
Згідно з підпунктами 139.2.1,
139.2.2п. 139.2ст. 139Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2017, фінансовий результат до оподаткування збільшується:
на суму витрат на формування
резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму витрат від списання
дебіторської заборгованості, яка
не відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11п. 14.1ст. 14Кодек-
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су, понад суму резерву сумнівних
боргів.
Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму
коригування (зменшення) резерву
сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 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 редакції, що діє з 01.01.2017, фінансовий результат до оподаткування
збільшується:
на суму витрат на формування
резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму витрат від списання
дебіторської заборгованості понад
суму резерву сумнівних боргів.
Фінансовий результат до оподаткування зменшується: на суму
коригування (зменшення) резерву
сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгал-

терського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності; на
суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок
створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11п. 14.1ст. 14Кодексу.
Отже,
починаючи
з
01.01.2017платник податку зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому
числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів).
При цьому зменшення фінансового результату здійснюється
лише на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам
п.п. 14.1.11п. 14.1ст. 14Кодексу,
чинним на дату її списання, незалежно від періоду створення резерву сумнівних боргів за такою
заборгованістю.
Первинним документом для нарахування резервів є Розрахунок
бухгалтерії та Бухгалтерська довідка.
Аналітичний облік резерву сумнівних боргів ведеться в розрізі боржників або за термінами непогашення
дебіторської заборгованості.
Списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюється
37
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за рахунок зменшення величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість за продукцію, роботи, послуги списується з
активів на інші операційні витрати.
Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу
інших операційних доходів.
Кожне підприємство обирає методику визначення резерву сумнівних боргів цілком індивідуально,
керуючись управлінською політикою, кількістю дебіторів, наявністю
необхідної інформації, що визначається одним з можливих методів:
застосування абсолютної суми сум-
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нівної заборгованості або застосування коефіцієнта сумнівності, а
аналіз термінів заборгованості забезпечує керівництво корисною інформацією про можливі втрати в
результаті наявності неоплачених
рахунків, якщо підприємство використовує її з метою визначення сум
по очікуваних витратах на погашення безнадійної заборгованості.
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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. Проаналізовано основні методи пошуку персоналу. Наведено приклад використання ІТ в сфері управління персоналом.
Ключові слова. Рекрутинг. Війна за таланти. Методи пошуку персоналу. 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.

Сучасний український ринок праці 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, витрачають багато ресурсів для того, щоб
знайти «ідеального» працівника. Та
все частіше саме «шукачі» роботи
диктують свої правила майбутніх
трудових відносин із новим роботодавцем. Знайти талановитого, потенційного 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 Європи, США та інших економічного розвинених країнах. Компанії буквально боряться за право найняти талановитого та перспективного працівника. В Україні цей термін починає
набирати популярності не тільки в
теорії, а й практиці. Одним із головних інструментів у «війні за таланти» виступає процес пошуку та підбору персоналу.
39
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На перший погляд алгоритм пошуку персоналу може здатись досить простим: рекрутер розміщує
оголошення про вакансію на джобпорталі, сортує отримані резюме за
відповідністю до поставлених вимог, запрошує кандидата на співбесіду. Дані процеси повторюються
до того моменту, поки потрібний
працівник не буде знайдений. Такий алгоритм дійсно доволі простий. Та сучасні тенденції українського ринку праці вносять свої
корективи. Пошук працівника
може тривати 3, 6 а то й 12 місяців.
Від цього бізнес функції компанії
страждають понаднормовим навантаженням працівників, відсутністю креативних свіжих ідей а згодом – суцільним виснаженням колективу.
Тож, як зробити процес пошуку
персоналу швидшим та більш ефективним? Існують такі методи підбору персоналу [1]:
Рекрутинг – пошук та підбір персоналу середньої й нижчої ланки.
Як правило, проводиться серед кандидатів, які вже перебувають у вільному пошуку роботи.
Exclusive search (ексклюзивний
пошук, прямий) – прямий цілеспрямований пошук та підбір пер40

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 ведеться як серед непрацюючих фахівців,
так і серед тих, хто ще працює.
Head hunting – різновид прямого пошуку, під час якого відбувається “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 співробітників – як за фахом, так і за рівнем
професіоналізму.
Preliminaring (Прелімінарінг) –
залучення до роботи за допомогою
виробничої практики та стажування перспективних молодих фахівців (студентів, випускників вузів),
які в майбутньому стануть запорукою успіху компанії.
Отже, ефективний рекрутер, hrменеджер повинен, як мінімум, володіти чотирма вище наведеними
методами пошуку персоналу. Інноваційні технології в сфері управ-
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ління персоналом зробили вагомий
внесок у збільшення ефективності
пошуку та підбору персоналу. Однією з останніх новинок ІТ є ATS
(Applicant Tracking Systems) – модуль для пошуку та підбору персоналу [2]. ATS дозволяють реалізовувати такі функції: обробка і зберігання вхідних резюме; співвідношення резюме з вакансією, на яку
вони були подані; робота із соціальними мережами; збір і зберігання великого обсягу даних тощо.
Наступна новинка в сфері пошуку та підбору персоналу є використання HR-ботів. Чат-бот допомагає автоматизувати великий
об`єм рутинної роботи рекрутера,
чим значно підвищує його ефективність. Чат-бот виконує такі
функції [3]:
• оперативну відповідь на заповнені заявки;
• надання кандидатам повної
інформації про компанії та
умов роботи;
• можливість відправляти персоналізовані відповіді, що підвищує лояльність кандидатів;
• підтримання постійного діалогу з кандидатом;
• відповіді на питання кандидатів в режимі 24/7;

• здатність спілкуватися з користувачами на різних мовах;
• мобільність – чат-бота можна
запустити на будь-якій платформі;
• економія коштів на оплату роботи додатковим співробітникам.
Можливості чат-бота не обмежуються вище неведеними функціями. Як і всі ІТ новинки даний інструмент має свої технічні мінуси,
проте зараз він досить успішно використовується hr-фахівцями.
Інноваційні технології мають
могутній вплив на всі сфери життя.
Навіть HR-сфера, яка на 100% складається із людської комунікації, під
впливом ІТ-технологій модифікується досить швидко. Самe такі ІТ
інструменти допоможуть компаніям вигравати «війну за таланти».
Адже інноваційні ІТ-інструменти
не тільки збільшують ефективність
рекрутерів а й зміцнюють компанію та диктують нові правила гри
на ринку праці.
Література:
1. Бармакова Н. Современные методы
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ІНСТИТУТИ ПІДТРИМКИ ЗАКОРДОННОГО
БІЗНЕСУ ФРН У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ
СТРАТЕГІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Ринейська Л.С.
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу
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В умовах сучасної глобалізації
більшого ефекту досягає та національна економіка, яка максимально інтегрована у світовий економічний простір. Але глобальна економіка функціонує в умовах жорсткої конкуренції. Тому питання
підтримки бізнесу, що здійснюється підприємцями певної країни за
її кордоном, є актуальним; а дослідження досвіду такої підтримки за
допомогою відповідних інституціональних механізмів Федеративної
Республіки Німеччини має значний науковий і практичний інтерес.
Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) є членом ЄС та лідером

європейської економіки. Державичлени ЄС дотримуються політики
«відкритої економіки», перебувають у тісному взаємозв’язку з усіма
країнами світу, а для 80 країн Європейський Союз став найважливішим торговим партнером [1, с. 388;
2, с. 318].
Підтримка закордонного бізнесу
ФРН здійснюється відповідними
інститутами [3, с. 59-60].
1. Закордонні представництва
(Auslandsvertetungen). Дипломатичні та консульські представництва (229), підпорядковані Міністерству
закордонних
справ.
Економіко-дипломатична місія
ФРН орієнтована на стимулювання
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та забезпечення економічних інтересів країни, а також на сприяння справедливій і тривалій міжнародні економічній кооперації.
2. Німецькі товариства зовнішньоекономічної діяльності і маркетингу. Вони здійснюють дослідження ринків і галузей у контексті виявлення інвестиційної привабливості країн світу; надання довідок з
питань конкурсів і тендерів у ФРН
і за кордоном; роз’яснення національних та зарубіжних постанов,
що регламентують експортні та імпортні операції; аналіз і комплексне оцінювання бізнес-проектів,
пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю (бізнес-план, стратегія позиціювання товарів або послуг, маркетинг; підприємницьке,
податкове та трудове право; фінансування, надання субсидій); популяризація Німеччини як економічного, 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 країнах. Вони виконують такі функції:
за дорученням уряду представля44

ють економічні інтереси ФРН заради внутрішньої та зовнішньої
економічної дипломатії; членської
організації для бізнес-структур
(50 тис. членів, 80% з яких зареєстровані за межами країни); з надання бізнесу інформаційних, консультаційних і посередницьких послуг на комерційній основі під
брендом “DEInternational”.
4. Міністерства та відомства фінансової підтримки розвитку німецького бізнесу. До них відносяться: Федеральне міністерство
економіки та енергетики (BMWi),
Міністерство фінансів (BMF), Міністерство транспорту та цифрової
інфраструктури (BMVI), Федеральне міністерство освіти і наукових
досліджень (BMBF), Міністерство
економічного співробітництва та
розвитку (BMZ), Німецький федеральний
банк,
Федеральне
об’єднання стимулювання економіки (BWА).
5. Фонди політичних партій, до
яких відносяться: “Friedrich-EbertStiftung”, “Friedrich-Naumann-Stiftung”, “Konrad-Adenauer-Stiftung”,
“Hanns-Siedel-Stiftung”, “HeinrichBoll-Stiftung”, “Rosa-LuxemburgStiftung”.
6. Товариства міжнародного спів-
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робітництва, серед яких: “Gesellschaft
fur Internationale Zusammenarbeit”,
“Europais che
B e wegung
Deutschaland”; Банк розвитку “KfW
Entwicklungsbank” та інші.
Перелік інститутів, створених у
ФРН для підтримки закордонного
бізнесу, та характеристика їх функцій свідчить про ефективне регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни, яке здійснює уряд
Німеччини. Особливу роль відіграють інститути фінансової підтримки, такі як Міністерство економічного співробітництва та розвитку
(BMZ), Німецький федеральний
банк, Федеральне об’єднання стимулювання економіки (BWА) тощо.
Отже, досвід Федеративної Республіки Німеччини свідчить, що
зміцнення інституційної платформи економічного співробітництва
між країнами, сприяє не тільки

участі у міжнародних інтеграційних процесах, але й розвитку національної економіки.
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в Украине, статистические результаты
Цель работы заключается в
оценке студентами, связанными с
реальным бизнесом, уровня коррупции в Украине, как возможной
причины кризисных явлений. Исследование было выполнено в
октябре-декабре 2017 г. в Одесской
национальной академии пищевых технологий при поддержке
Восточно-Европейской научной
группы и гранта №0114U006192
(Днепропетровск, Украина).
Основными методами исследования были анкетирование и статистическая обработка анкет [1]. В анкетах
студенты оценивали уровень коррупции в Украине от 2001 г. до 2016 г. с
прогнозной цифрой на 2021 г.
46

В процессе исследования были
проанкетированы 60 студентов очной формы обучения специальности «Гостиничное и ресторанное
дело». Это были студенты 4 курса,
обучающие по специализации «менеджмент». Они изучили теорию
управления и прошли все производственные практики, предусмотренные программой обучения.
Многие из студентов имеют опыт
работы в реальном бизнесе, в том
числе, опыт организаторской деятельности. Именно поэтому, их
мнение было важно для получения
общей оценки уровня коррупции в
Украине. Использование значений
математического ожидания и сред-
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Рисунок. Оценка студентами уровня коррупции в Украине

неквадратичного отклонения позволяет отнести полученные результаты на генеральную совокупность украинских студентов.
После первичной обработки
были оставлены 39 анкет для статистической обработки. По результатам статистической обработки
анкет построена диаграмма, показывающая оценку студентами
уровня коррупции в Украине (рисунок). Основой для построения
графика послужили значения математического ожидания М(х).

Как показывает рисунок, студенты оценивают уровень коррупции в Украине как высокий и растущий до 2016 г. Столь высокий
уровень коррупции может являться причиной кризисных явлений в
экономике.
Одновременно студенты ожидают, что к 2021 г. уровень коррупции
в Украине понизится.
Список использованных источников
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