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Кафедра економіки та підприємництва Карпатського Інституту Підприємництва Університету "Украіна"

Протокол № 1

Засідання науково-теоретичного та методологичного семінару

"Перспективи міжрегіонального співробитництва в умовах прискорення інтеграції Украіни у Європейське співтовариство"

м. ХУСТ 23 грудня 2007 р.

Присутні: від професорсько-викладацького складу – завідувач кафедрою,

д.е.н. Васильєв О.В., Доцент Король В.І., старші викладачи Кондратюк М.Ф., Алексович
 Н.П., Кухарчук О.І., Ревть Ю.І., Деяк С.І., Рокосовик Н.В., Лозюк М.Ю.; від студентів –
 Митрюк Н.І., Фіцай І.М., Сасин Т.В., Челленюк С.Ю., Лавришин О.Ю., Губаль Н.Ю.,
 Шевчук А.А. (лист присутності додається)

Розклад дня:

Вступ. "Незнищуваємость інтелектуально-духовної праці як основа стійкого розвитку довкілля у ХХІ столітті" – завершення ФОРУМУ- 2006.

Доповідач – Почесний член Академії економічних наук та підприємницької діяльності, академік
 Нью Йоркської Академії наук та член AAAS, д.е.н. Васильєв Олександр Валерьович

1. "Спільне підприємництво як головна форма міжнародного бізнесу."

Доповідач – старший викладач, заступник завідуючого кафедри з наукової роботи Волощук
 Надія Юріївна

2. "Перспективи здійснення SWOT-аналізу інвестиційних проектів, які виконуються за Капатською конвенцією при підтримці ООН."

Доповідач – заступник завідуючого кафедри зорганізаційної роботи Ревть Юлія Іванівна

3. "Сучасний економічний баланс підприємства з урахуванням дії закону збереження праці"

Доповідач – заступник ректора Інституту, доцент, к.е.н. Пулянович Олена Васильєвна

4. "Ринковаінфраструктура та перспективи її розвитку в Україні"

Доповідач – студентка ОП-11-06 Фіцай Інесса Миколаївна

5. "Структура капіталупідприємства та шляхи її оптимізації"

Доповідач – студентка ОП-11-06 Губаль Наталія Юріївна

6. "Механізм функціонування сучасної змішаної економіки"

Доповідач – студентка ОП-11-06 Челленюк Світлана Юріївна

7. " Міжнародні валютно-фінансові відносини"

Доповідач – студентка ОП-11-06 Сасин Тетяна Василівна

8. "Цінні папери і фондові біржі. Їх роль."

Доповідач – студентка ОП-11-06 Митрюк Наталія Іванівна

9. "Господарський Механізм у системі регулювання суспільного виробництва"

Доповідач – студентка ОП-11-06 Лавришин Оксана Юріївна

10. "Порівняльні дослідження зацікавленості у банківських послугах (на прикладі банків філій "Приватбанку" Закарпатьської та Одеськой
 областей)"

Доповідач – студентка ОП-11-06 Шевчку Андрій

Слухали: завідувача кафедрою, д.е.н. Васильєва Олександра Валерьовича виступ "Незнищуваємость інтелектуально-духовної праці як
 основа стійкого розвитку довкілля у ХХІ столітті" – завершення ФОРУМУ- 2006, в якому він звернув увагу на слідуюче: "Виконуя Наказ
 Ректора Інституту Університета "Україна" Василя Михайловича Козака та згідно з рішенням засідання кафедри економіки та підприємництва
 від 15.08.2006 р. (протокол 1), на якому був затверджен науковий напрям кафедри "Розробка методологічних засад підпорядкування
 підприємницької діяльності закону збереження праці" та за планом науково-теоретичних семінарів, а також виконуя розпорядження Ректора
 Інституту В.М.Козака на ректораті пясля знайомства з проведенням в ІНТЕРНЕТі у межах Форуму-2006 міжнародної наукової конференції,
 присвяченой лауреату Премії пам’яти Альфреда Нобеля по економіці 1971 р. Саймону Кузнецу, уроженцу Харьківської області
 "Незнищуваємость інтелектуально-духовної праці як основа стійкого розвитку довкілля у ХХІ столітті" ми з Вами проводимо науковий
 семінар "Перспективи міжрегіонального співробитництва в умовах прискорення інтеграції Украіни у Європейське співтовариство".

Запрошення на міжнародну наукову конференцію у межах Форуму-2006 вже чотири місяца розміщено на Web-Page www.cic-wsc.org
 Documents 295-296 на англійському та російському мовах, а на на науково-теоретичний семінар "Перспективи міжрегіонального
 співробитництва в умовах прискорення інтеграції Украіни у Європейське співтовариство" вже два місяца на тому же сайті ДОКУМЕНТ – 304,
 як і Нобелівська лекція Саймона Кузнеца, за що ми щиро вдячні Нобелівському Інституту у Швеції.

Зараз ми з Вами заслухаємо три, а можливо чотири провідних доповіді, а потім і доповіді студентів, але вважаю за доцільне звернути увагу
 на такі речі.

По-перше, згідно з інформацією Організації Об’єднанних Націй, фундатором якої у 1945р. була і Україна, в 2007 р. темпи зростання
 совокупного світового внутрішнього валового продукту (ВВП) спадут з 3,8 % у 2006 р. до 3,2 % у 2007 р. Заступник Генерального
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 секретаря по економіці та соціальним питанням Хосе Антоніо Окампо у докладі "Світове економічне положення і перспективи 2007 р."
 надонаму у Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, підкреслив, що зовнішня заборгованість США може привести к падінню курсу долару.

Доречі, для нас з Вами цікаво, що економіка країн СНД буде розвинатися високими темпами, десь майже 6,7%. Це трошки нижче показників
 2006 р. – 7,5 %. Цьому будуть сприяти ціни на нафту, газ, метал та хлопок.

Зростання у Європі та Японії знизиться до 2 %, у Китаю зростання було у 2006 р. більш 10%, а у Індії – 6,7 %.

Головним фактором зниження темпів зростання світової економіки вважають зниження активності на житловому ринку США. Темп зростання
 цієї країни впаде до рівня 2,2 %. Зараз дефіціт по статям платіжного балансу США досяг 900 млрд. доларів (це при 11 трилліонах доларів
 ВВП), а це де хто каже, що загрозливо для фінансових ринків.

По-друге, зараз ООН входить в новий етап своєї активності, коли Пан Ги Мун, як новий Генеральний секретар ООН, вже зустрівся з
 Дж.Бушем, Президентом США, і вони узгодили всі важливі питання світового розвитку. Пан Ги Мун казав кореспондентам, що позиції ООН і
 США повністю збігаються відносно важливіших питань сучасності – "США і ООН мають єдині цілі у сфері прав людини, демократії та свобод,
 миру та безпеки, а також загального процвітання". Згідно з інформації від 19.01.2007 р. (Бюлетень ООН) Пан Ги Мун з Парижу, де з
 Шираком вони обговорять питання розвитку Лівану, і після зустричі з главою Європейського Парламенту та корелем і прем’єр-мінистром
 Бельгії, їде до Африки і прийме участь у саміті Африканського Союзу в Адіс-Абебе (важливіши питання криза у Сомалі та Дарфуре), далі
 прямує у Найробі. Цікаво, що в приборканні криз вже приймає участь весь світ. Так, зараз у Лівані присутні "голубі каски" з 20-ти країн:
 Бельгії, Болгарії, Китаю, Данії, Фінляндії, Франції, Германії, Гани, Греції, Індії, Ірландії, Італії, Люксембурга, Непала, Норвегії, Польші,
 Португалії, Іспанії, Швеціх та Турції. Їх кількість буде збільшена до 15000 вояків, а зараз їх тільки 2,5 тис. вояків.

Все це підштовхує нас звертати увагу на досягнення Цілей Тисячоліття кожним з нас.

По-третє, нагадую Вам, що ми живемо з Вами у дуже цікавому регіоні, який входить до Карпатської конвеції. Ця Конвенція спрямована
 захищати богату біосферу Карпат, та зберігати культурну мозаіку 18 млн. населення цієї багатої на традиції частки Європи. Ми повинні
 орієнтуватися на рішення конференції у Києві від 13 грудня 2006 р., яка була проведена под егідою Програми ООН по довкіллю (ЮНЕП).
 Виконавчий директор ЮНЕП Ахим Шнейдер підкреслював, що "Карпати Центральної Східної Європи – це один з самих багатих заповідників
 дикої природи в світі." І він зауважив, що документи, які були прийняти у Києві свідчать о великом потенціалі карпатського регіону у сфері
 туризма. "Стійкий розвиток туризму приведе інвестора і туристів в сільські спільноти. Це дасть змогу зберігти їх культурне багатство і буде
 допомогати покращенню життя населення цих спільнот, які зараз ізольовані від Європейської економіки." У києві були дискусії навколо
 нових іниціатив у сфері стійкої енергетики, туризму, транспорту, розвитку сільського господарства, культурної спажщини та традиційних
 навиків. Також зауважили, що проблеми Карпат – це безробіття, та бідність населення, а це спонукало до розширення площь занедбалої
 землі, підвищенню забруднення довкілля, вирубці лесів та превищенню норм охоти.

В цьому плані дуже важлива зустріч у Женеві 18 січня 2007 р. країн-членів Протоколу по питанням води і здоров’я (1999р., де є підпис і
 України) до Конвенції по охороні та використанню трансграничних водостоків і міжнародних озер 1992 р. Це дуже доречі у світлі яскраво
 спостерегаємих зараз процесів глобального потепління, які в розвинаючихся країнах мають зафіксовані незворотні наслідки. А головне –
 Кіотський протокол тільки до 2012 р., тому потрібно вже сьогодні думати, а що робити далі. Тому офіційне звернення 18 січня 2007 р.
 Програми ООН по довкіллю (ЮНЕП) з Парижу до всіх мешканців Землі внести свій внесок в озеленення планети дуже доречі.

Гадаю, що ми можемо його підтримати. Зараз тільки на 157 млн. дерев є підтведження посадки, а ціль на 2007 р. – 1 млрд дерев по всьому
 світу.

Цим проектом керують Лауреат Нобелівської Премії Миру Вангарі Маатаі (Кенія) та князь Монако Альберт ІІ. У Паріжі було підкреслено, що "є
 обіцінки від спонсорів".

Обговорювали: ст.викладач Деяк С.І. підтримала ініціативу підключитися Карпатському Інституту Підприємництва Університету "Украіна"до
 Програми ООН по довкіллю (ЮНЕП) з Парижу озеленення Землі, але є сенс звернутися до керівництва Університету "Україна" і всім
 університетом підтримати цю ініциативу.

Ст. викладач Лозюк М.Ю. горячо підтримав всі ці пропозиції.

Слухали: Доповідь ст. викладача, заступника завідуючого кафедри з наукової роботи Волощук Надії Юріївни "Спільне підприємництво як
 головна форма міжнародного бізнесу", в якій вона засередила увагу на те, що "Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується
 інтенсивним розширенням міжнародної підприємницької діяльності, тобто діяльності, що здійснюється через науково-технічну, виробничу,
 торговельну, сервісну та іншу взаємокорисну співпрацю суб'єктів господарювання двох чи більше країн (міжнародних партнерів).

Для українських підприємств суми кредитів складають 8-10 мільйонів доларів США на термін від 5 до 10-12 років в залежності від вимог
 конкретного проекту.

Створення і функціонування СЕЗ в Україні є актуальним, це важлива форма міжнародної економічної інтеграції, це один з найкоротших
 шляхів переходу до ринкової економіки. Вони включають в себе насамперед надання окремим адміністративним і локальним територіям
 статусу реального суб'єкта економічних можливостей місцевим органам державної влади і самоврядування комплексно вирішувати проблеми
 соціально-економічного розвитку території. До складу СЕЗ «Закарпаття» увійшли:

- територія в районі м. Чоп (вільні від забудови земельні ділянки, призначені для будівництва нових підприємств найрізноманітнішої
 направленості) 525,0 га.;

- аеродромний комплекс «Мукачево» 196,4 га.;

- Чопський, Мукачівський та Ужгородський перевантажувальні комплекси 16,5 га.

На території СЕЗ «Закарпаття» проводяться всі види підприємницької діяльності крім прямо заборонених Законодавством України, тобто крім
 казино, інших гральних домів та грального бізнесу.

Суб'єктами підприємницької діяльності СЕЗ "Закарпаття" є:

1. ВАТ "Закарпатінтерпорт" - "Розвиток транспортної інфраструктури на залізничних прикордонних переходах Закарпатської області зі
 європейськими країнами". Вартість проекту 4, 2 млн. дол. США.

2. ЗАТ "Єврокар" "Виробництво легкових автомобілів "Шкода". Вартість проекту 2,2 млн. дол. США.

3. ТОВ "Закарпатінвест" "Виготовлення водомістких продуктів харчування". Вартість проекту 1,2 млн. дол. США.
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4. ПП "Хемікон АГ" - "Будівництво торгово-виставкового комплексу". Вартість проекту 7,0 млн. дол. США.

Заплановані обсяги виробництва складуть 30,55 млн. дол. США в рік.

Основними країнами-інвесторами в економіку області є Угорщина (20,1% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), США (19,2%),
 Словаччина (12,2%), Австрія (11,5%), Ірландія (11,3%), Німеччина (10,8%), Російська Федерація (3,6%), Швеція (3,2%) та Чеська
 республіка (1,5%).

Найбільші обсяги інвестованих коштів у спільні підприємства області станом на 1 січня 1999 року зареєстровані у харчовій (20,6% від
 загального обсягу іноземних інвестицій у спільні підприємства), деревообробній і целюлозно-паперовій (16,0%), легкій промисловості
 (14,1%) та сільському і лісовому господарстві (7,8%).

Іноземне інвестування здійснюється за наявності певних умов. Так, за результатами досліджень, проведених торговою палатою США щодо
 оцінки інвестиційного ' клімату, визначено 12 критеріїв, зокрема: стан внутрішнього ринку, географічне положення країн та наявність
 природних ресурсів; робоча сила, тобто рівень зайнятості та її якість, дисципліна праці; валютний ризик; репатріація капіталу; захист прав
 інтелектуальної власності; доступ на ринки; торговельна політика; оподаткування, оскільки найкращий результат забезпечує створення
 стабільного податкового режиму на тривалий період, навіть складності застосування окремих правил не лякають інвесторів при впевненості
 в їх стійкості; політична стабільність; макроекономічнй політика; державне регулювання; інфраструктура, послуги.

Реалізація режиму спеціальної митної зони та пільгового оподаткування в рамках СЕЗ "Закарпаття" повинна була б зламати стереотипи
 іноземних підприємницьких кіл щодо недоцільності та ризикованості капіталовкладень в економіку Закарпатської області. Про покращення
 інвестиційного клімату свідчить той факт, що у середньому норма прибутку в СЕЗ складає 30-35%, а в азіатських - 40%, а строк окупності
 вкладених коштів значно скорочується і складає 2-3,5 роки.

СЕЗ Закарпаття сьогодні це ЗО суб'єктів підприємницької діяльності, це 20 тис. безробітних закарпатців - працюючі з середньомісячною
 заробітною платою понад 800 грн. Я вважаю за необхідне переглянути і забезпечити належну законодавчу базу, щоб підприємствам
 розташованим в зоні було б вигідно працювати і на український ринок.

Адже геополітичне розміщення Закарпаття сприяє розвитку міжнародного бізнесу із залученням капіталу в зовнішньо торгівельний,
 фінансово-економічний комплекси та туризм."

Обговорювали: д.е.н. Васильєв О.В. зауважив, що "все наведене дуже цікаво і дає нам всім надію на майбутне, тому що є дійсно важливі
 кроки до виконання Карпатської конвенції."

Слухали: Доповідь заступника керівника кафедри з оганізаційної роботи Ревть Юлії Івановни "Перспективи здійснення SWOT-аналізу
 інвестиційних проектів, які виконуються за Капатською конвенцією при підтримці ООН", в якій вона особисто підкреслила, що "Як важливу
 умову включення України в інтеграційні процеси можна виділити розвиток туристичного бізнесу, чому і присвячена ткма моєї дисертаційної
 роботи. Звертаю увагу, що міжрегіональному співробитництву у туристичній сфері сприяє обслуговування іноземних туристів, кількість яких
 за період з 2000 по 2005 рр. збільшилась майже в 2,5 рази, причому обсяг наданних туристичних послуг іноземним туристам зріс у 2,6
 разів. Але тимчасовий спалах активності вже починає згасати. Тому SWOT-аналіз дійсно доречі. Він нам показав не тільки сильні сторони, а
 що на цей час особисто суттево – і слабкі сторони, а саме: недостатний розвиток інфраструктури туризму та сфери послуг; занедбаніть
 значної частини історико-архітектурних пам’яток; наявність екологічно шкідливих виробництв. Все це являє собою велику перешкоду
 здійснити зимовий ткуризм у обсязі 4 млн. чоловік, а також навантажити санаторно-курортні лікувальні об’єкти на рівні 6 млн. чоловік.
 Звертаємо увагу, що сумарна місткість рекреаційних об’єктів регіону у 8-10 разів менша, ніж в аналогічних регіонах за кордоном.

Провідними курортними районами протягом 2004-2005 рр. були Мукачівський – 14 тис. Рекреантів та 5,3 млн. грн. обсягу послуг і
 Свалявський – 5,7 тис. Відпочиваючих і 7,5 млн. грн. прибутку. Закладами Рахівського району протягом цього часу обслуговувалось 6,2 тис
 туристів, яким надали послуг на 1,1 млн. грн. Шодо сільського туризму на Закарпатті розпочов дію швейцарсько-український проект FORZA.

Головне – що при всій складності прогнозування реального платоспроможного попиту на рекреаційні послуги в регіоні можна константувати,
 що навіть при цінах в четверо нижчих від світових, регіон у перспективі отримуватиме дохід від рекреаційної індустрії щорічно на суму
 понад 1 млрд доларів."

Обговорювали: д.е.н. Васильєв О.В. зауважив, що "виконані пані Ревть Ю.І. дослідження дуже вчасні і потрібно тільки їх проводити не тільки
 по місту Хуст, а і по по всім містам та районам Закарпатськой області." Ця думка була пітримана присутніми.

Слухали: Доповідь заступниці ректора Інституту, доцента, к.е.н. Пулянович Олени Васильєвни "Сучасний економічний баланс підприємства з
 урахуванням дії закону збереження праці", у якій вона зробила наголос на можливість удосконалення системи бухгалтерських разрахунків,
 спрямував їх на відзеркалення потоків, як це має місце у системі національних розрахунків (СНР), що стає зрозумілим у світі закону
 збереження праці.

Обговорювали: д.е.н. Васильєв О.В. зауважив, що "виконані пані Пулянович О.В. дослідження дуже вчасні і потрібно тільки провести їх
 скоріше, тому що такі важливі і для фахівці зрозуміли речі потрібні економічній науці України. Ця думка була пітримана присутніми.

Слухали: Доповіді студентів Рокосовик Н.В., Лозюк М.Ю.; від студентів – Митрюк Н.І., Фіцай І.М., Сасин Т.В., Челленюк С.Ю., Лавришин
 О.Ю., Губаль Н.Ю., Шевчук А.А., які виступили з доповідями по виконаним працім і сама цікава доповідь бу ла пов’язана з порівняльним
 аналізом надання банківських послуг (студент Шевчук А.А.), тому що це дійсно дослідницький підхід.

Прийняли одностайньо рішення:

Запропонувати всім доповідочам підготувати, зроблені ними доклади до друку та до розміщення на Web-Page www.cic-wsc.org
 ;

Просити ректорат Карпатського Інституту підприємництва Університету "Україна" підтримати ініціативу ЮНЕП, згідно програми
 ООН по довкіллю "Озеленення Землі" (є сенс звернутися до керівництва Університету "Україна" і всім університетом
 підтримати цю ініциативу).

Розглянувши пропозицію учасників семінару розробити ініціативний додатковий план заходів "Озеленення Землі" по всім
 районам Закарпатття де є філіфї Карпатського Інституту підприємництва.

Проінформувати керівників проекту, а саме Лауреата Нобелівської Премії Миру Вангарі Маатаі (Кенія) та князь Монако
 Альберт ІІ www.unep.org (bibliontree campaing), о бажанні підключитисі до такої найважливішої справи – формуя у сучасної
 молоді якості, які знадобяться у майбутньому (див. Додатки).
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