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ВСТУПНЕ СЛОВО

В Університеті «Україна» послідовно продовжується науко�
ва традиція: проведення щорічної Всеукраїнської наукової
конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, нау�
ка, духовність». Нині ми проводимо її вже вдев’яте.

Це переконливо підтверджує системність і послідовність
політики університету щодо залучення студентів і молодих
вчених до наукових досліджень, творчого наукового пошуку,
впровадження результатів наскрізної наукової тематики,
підтримки талановитих студентів�науковців і молодих вчених.

Ми відкриваємо цьогорічний збірник тез доповідей учасни�
ків конференції новими віршами Світлани Патри, студентки V
курсу Університету «Україна» спеціальності «Видавнича спра�
ва та редагування».

Маємо надію, що палкі та щирі вірші молодої поетеси доли�
нуть до Ваших сердець, шановні учасники конференції!

Організаційний комітет

Мій шлях
Я вибираю дорогу свою,
Я обираю свій шлях.
Всюди шукаю я долю свою,
Що ходить десь по світах.
Я зазираю в майбутнє своє,
В ньому я долю шукаю.
Спогади линуть в минуле моє,
В серці сліди залишають.
Спогади знову привіт мені шлють,
Яскравими снами чарують.
А я сміливо в майбутнє дивлюсь,
Далі за щастям крокую.
Сонечко шлях осяває мені,
Я свою долю шукаю.
Доля моя сяє десь в далині,
Але її я впізнаю!
Доля моя виглядає мене,
Та я її відшукаю!
Буде щасливим майбутнє моє!
Буду щаслива! Я знаю!

06.07.2007 р.



Народження мрії
Очі сяють, серце співа
–Народилася мрія нова.
Народилася і розквітає,
Понад усе здійснитись бажає.
Мрія людині душу зігріє,
І свою мрію людина леліє.
Крізь перешкоди людина іде,
Її до мети мрія веде.
Ніщо не зупинить. Ні горе, ні страх.
Крізь сльози до щастя стелиться шлях.
Хай очі сяють, а серце співа,
Бо народилася мрія нова! 

Розум і серце
Розум і серце — дві суперечності
В тілі одному живуть.
Розум і серце — дві протилежності
Вік суперечки ведуть.
Розум говорить: – Без мене — ніяк!
Я — на сторожі достатку!
Людство загинуло б, якби не я!
Шлях я стелю до багатства!
Серце ж промовило: – Так воно. Так.
Але й без мене не можна!
Розум не може кохати отак,
Як тільки серце спроможне.
Розум не пише віршів та поем,
Розум картин не малює!
Розум серденька дівочого щем
Ніколи в житті не відчує!
Тільки у серці звичайна роса
Сяє, мов ті самоцвіти.
Завжди у серці панує краса.
Серед зими — цвітуть квіти!
Кожен із них все доводить своє,
Тільки от, правда — одна!
Серце без розуму  не проживе,
Наче авто без гальма.
Розум без серця теж жити не зможе,
Наче без вітру — вітрила!
Розум без серця творити не може.
– Серце для розуму — крила!
Серце і розум — біле і чорне,
Разом — гармонія світу.
Розум — це дерева листя і крони,
Серце — тендітнії квіти.
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СЕКЦІЯ 1

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ

УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 
ТА АУДИТУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

П. В. Агатенко,
V�курс, група 5 МАз, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. 066�955�17�37
Науковий керівник: М. А. Панчук, ст. викладач

Державний фінансовий контроль виконання державних про�
грам, як правило, реалізується на всіх рівнях державного та міс�
цевого управління. Оцінку виконання програм у відповідних
формах здійснюють як вищі органи державного аудиту (рахункові
суди, рахункові палати, національні управління аудиту), так і упов�
новажені органи державного контролю в системі виконавчої влади.
У деяких країнах міністерства фінансів не лише відіграють головну
роль у підготовці проектів бюджетів та розподілі бюджетних кош�
тів, а й реалізують функцію наступного бюджетного контролю через
централізовані ревізійні органи (Генеральна інспекція фінансів
Франції, Відомство фінансового контролю Швейцарії, Служба
Генерального контролера департаменту і рахівництва Індії, Головне
управління фінансового контролю Міністерства фінансів Болгарії).

Утворення та поступова автономізація департаментів, відділів та
груп аудиту адміністративної діяльності є важливою особливістю
удосконалення структури зарубіжних органів державного фінансо�
вого контролю. Така практика застосовується у Великобританії, Ір�
ландії, Бельгії, Нідерландах, Данії, Швеції, Ісландії, Іспанії, Нор�
вегії, Австралії, Південній Кореї та інших країнах. В останні роки
такі підрозділи створюються в країнах Східної Європи та Балтії.

У зарубіжній практиці аудиту адміністративної діяльності приді�
ляється не менш важлива увага, ніж фінансовому аудиту.

в сучасних умовах Секція 1



Звітність виконавців програм передбачає публічний нагляд за їх
діяльністю в рамках програм. Погляди контролерів (аудиторів) можуть
вступати в протиріччя з тим, як звітують ті, хто відповідає за вико�
нання програми.

Вивчення зарубіжного досвіду засвідчує еволюцію запровадження
та удосконалення таких форм контролю по забезпеченню ефектив�
ності діяльності, як їх оцінювання та аудит. Необхідність удоско�
налення державного фінансового контролю на основі оцінювання
ефективності вкладення державних ресурсів постала ще півстоліття
тому, коли у США, Канаді, Великобританії, Швеції та деяких інших
країнах впроваджувались відповідні дослідження.

Результати узагальнення світової практики аудиту адміністра�
тивної діяльності, який в різних країнах відповідно має різні тради�
ції, у той же час дозволяють розрізнити два основних підходи до його
реалізації. У зарубіжній практиці державного контролю оцінювання
діяльності розкривають через низку термінів: «вимірювання вико�
нання» (performance measurement), «оцінювання програм» (program
evaluation) та «аудит адміністративної діяльності» (performance audi�
ting).

Різноманітність підходів до здійснення контролю та контролю�
ючих суб’єктів, специфічність його організації та методичного інс�
трументарію, неузгодженість термінології обумовили запроваджен�
ня загальноузгоджених принципів контролю програм. У зв’язку з
цим важливого значення набула потреба стандартизації контролю
програм. Запровадження Світовою організацією вищих органів
фінансового контролю (INTOSAI) Міжнародних стандартів стало
свідченням винесення цієї проблематики на глобальний рівень.

Стандартами аудиту INTOSAI було визначено, що повний обсяг
державного контролю реалізується через дві форми контролю:

1) фінансовий аудит правильності та відповідності (regularity audit);
2) аудит адміністративної діяльності (performance audit).
Аудит адміністративної діяльності відповідно до загальноприй�

нятих стандартів — це незалежне дослідження ефективності та
результативності діяльності органів виконавчої влади та виконання
державних програм. Його основними складовими є аудит еконо�
мічності, ефективності, результативності.

Узагальнення практики інших країн показує, що аудит адмініс�
тративної діяльності базується на рішеннях, які визначають стра�
тегію діяльності в державному секторі економіки. Він зосеред�
жується на перевірці виконання програм та діяльності, а не витрат
чи фінансової звітності та обліку. У цьому сенсі оцінка програм
може розглядатися як один з інструментів аудиту адміністративної
діяльності.
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ЕКОНОМІЧНІ ТА ДУХОВНІ АСПЕКТИ 
ДОБРОБУТУ НАЦІЇ

Андрієць В. С. 
к.е.н., ст. викладач, 

Київський національний торговельно�економічний університет
к. тел.: (067) 45�45�269, (095) 823�99�50

Економічний розвиток країни є вкрай важливим для громадян

будь�якої країни.

Саме з економічним розвитком пов’язують результативність ді�

яльності президента країни, керуючого уряду, парламентської біль�

шості. Однак, добробут нації неможливо оцінити лише економіч�

ними вимірами.

Останніми роками Європейські країни все більше фінансують

розвиток науки. Однак економічна ефективність таких інвестиції

помітно падає… Спостерігається тенденція поступового погір�

шення значень ряду показників економічного розвитку Євросоюзу.

Світова історія налічує сотні прикладів економічного розвитку

країн, які стрімко розвивалися під дією факторів духовно�культур�

них цінностей. Однак, після досягнення певної висоти світового

визнання починали морально деградувати, що призводило до

подальшого економічного занепаду.

Згадаємо коротку історію розвитку Ізраїльської держави.

Протягом 1005�965 рр. до н. е. за Царя Давида спостерігалось

прискорене зростання. Держава розвивалась на засадах поклоніння

живому Богу, що обумовлювали єдність нації і численні успіхи у

всіх сферах життя суспільства. 

Наступник Давида — Цар Соломон увійшов у світову історію як

наймудріший Цар, який зумів розширити кордони Ізраїльської

держави без тяжких війн. За його Царювання держава здобула най�

більшого визнання на міжнародній арені, а народ досяг найвищого

рівня благополуччя. Однак, поступовий відхід від базових Духовних

принципів, терпимість до ідоло�служіння, — зумовили поступову

деградацію держави, економічний занепад і кінцевий її розпад

після смерті Царя Соломона.

Згідно дослідження Макса Вебера, саме Духовні основи Хри�

стиянства свого часу стали ключовим фактором розвитку сучасних

Європейських країн. 

в сучасних умовах Секція 1



Однак, зараз спостерігаються процеси поступового відходу від них.

Зокрема на найвищих рівнях міжнародної співпраці піднімаються

непоодинокі питання релігійної терпимості. Даний підхід має

контекст їх зрівнювання і нівелювання винятковості Християнсь�

ких цінностей. На економічному підґрунті міжнародної співпраці

країн — під гаслами «толерантності» поступово нівелюються їх

власні етнічні особливості з притаманними цінностями, пропагу�

ється байдужість до ряду важливих питань. Деградується ряд сімей�

них, морально�етичних та духовних цінностей. Таким чином, при

подальшому відході від Християнських цінностей, країни Євросо�

юзу неминуче повторять історію всестороннього занепаду Ізраїль�

ської держави.

Економічні системи країн, підприємств, дрібних домогоспо�

дарств тісно пов’язані з одвічними цінностями людини і їх нівелю�

вання обумовлюють серйозні економічні наслідки.

Згідно дослідження психологів, найщасливіші люди є ті, що

вірять в Бога, мають чудову сім’ю і мають багато друзів. Саме такі

люди мають найбільше натхнення до праці, створення чогось ново�

го. Саме з такими цінностями люди  можуть будувати щасливе і в

усіх сферах здорове суспільство, розвивати могутню державу!

Тому, економічний розвиток України повинен будуватися на основі
пріоритетності базових Християнських цінностей, що мають відобра!
жатися у всіх сферах розвитку суспільства.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

О. В. Артюшенко, 
VI курс, група ОА�52, спеціальність "Облік і аудит", 

Миколаївский міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
тел. 067�148�15�85 

Науковий керівник: Л. Ю. Маркіна, 
доцент кафедри 

У світовій ринковій економіці місце й роль малого бізнесу виз�

начається його функціями та реальним внеском в економічний і

суспільний розвиток.  Західні спеціалісти вважають, що малий бізнес в

їхніх країнах:  

� вносить вагомий внесок в економіку країни (у Данії суб'єкти
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малого бізнесу щороку створюють 80%  національного продукту,  в

Італії � 60%;

� дає роботу великій кількості населення; 

� створює більшість нових робочих місць в економіці; 

� впливає на великі підприємства, які впроваджують гнучкі

методи, застосовувані меншими компаніями; 

� формує характер підприємців і зміцнює демократію;

� сприяє рішенню проблеми формування "середнього класу",

що є наважли вішим фактором соціальної й політичної стабільності

суспільства. 

Виходячи з важливості ролі та значного внеску малого бізнесу в

розвиток західного суспільства, в цих країнах велика увага приді�

ляється державній підтримці цього бізнесу.

Для вирішення цієї проблеми, необхідно чітко визначити коло

суб'єктів підприємництва, що відносяться до малого бізнесу. В

Україні малими визнаються підприємства (незалежно від форми

власності), в яких середньо облікова чисельність працюючих за

звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятидесяти осіб, а обсяг

валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей пері�

од не перевищує суми, еквівалентної 500 тисячам євро за середньо�

річним курсом Національного банку України щодо гривні. Треба

відмітити, що показники діяльності цих господарських утворень

дуже відрізняються. Так, в 2006 р. в Україні було діючих 360297

підприємств�суб'єктів підприємницької діяльності, з них великих �

764, середніх � 52135, малих � 307398. Доля кількості малих та

середніх підприємств склала 99,8 % від загальної кількості під�

приємств, а доля реалізованої продукції та наданих послуг в

загальному обсязі реалізації склала 73,4%. Ці дані близькі до

показників, які має саме малий бізнес в розвинутих країнах. 

На сьогодні можна констатувати, що наша держава не в змозі

надати належ ну підтримку такій кількості підприємств. Як показує

світова практика, підтримка з боку держави необхідна усім видам

бізнесу. Але механізми підтримки при цьому будуть різними в

залежності від виду бізнесу.

Перше, що необхідно зробити в державі, це переглянути нор�

мативи показників, за якими визначаються віднесення суб'єктів до

малого бізнесу. Також необхідно розробити диференційовані

нормативи податків спрощеної системи. Найнижчі ставки податків

необхідно встановити для малого бізнесу в перші три роки роботи

в сучасних умовах Секція 1



підприємства, потім поступово збільшувати по роках та об'ємах

випуску продукції. Окрім того необхідно ввести щорічну індек�

сацію цього показника, що відповідатиме тенденціям ринкової

економіки. 

На сучасному етапі дуже гостро постає одне із головних питань

для малого підприємництва, це створення умов подальшого

ефективного його розвитку у відповідності з потребами сус�

пільства.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ

ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О.М. Арутюнян,
V курс, група ГРС �52�11, спеціальність «Готельно�ресторанна справа»,

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна», 
тел. (097)168 52 93

Науковий керівник: Н.І. Новосад, 
кандидат технічних наук 

Тенденції сучасного розвитку України характеризуються інте�
грацією національної економіки до міжнародної та орієнтацією
структурних зрушень на користь сфери послуг. У контексті еконо�
мічних перетворень неминуче постає питання про необхідність
підвищення якості як ключового чинника забезпечення конкурен�
тоспроможності вітчизняних підприємств. Для готельного госпо�
дарства як найбільш вагомого сегмента туристичної індустрії це
питання є актуальним, оскільки туристичний сектор світової та
національної економіки залишається одним із високорента�
бельних. 

Міжнародний досвід свідчить, що розвиток готельного госпо�
дарства сприяє зростанню надходжень до бюджетів всіх рівнів,
створює нові робочі місця, формує сприятливий туристичний імідж
країни. Тобто ефект лежить як у економічній, так і у соціальній
площині.

Послуги, що надаються, повинні відповідати вимогам, що
передбачають додаткові зручності для споживачів, їх привабливість
та престижність. 

У своєму становленні готельний ринок за часів незалежної

України зіткнувся з низкою проблем. Однією з них є низька

конкурентоспроможність готельних послуг, яка формується рівнем

10

Секція 1 Економічні перспективи України 



11

ціни та якістю послуг та обумовлена нормативною базою, високим

податковим тиском, відсутністю могутніх міжнародних готельних

мереж. Під якістю в готельному бізнесі розуміють властивості та

характерні особливості послуги, які викликають почуття

задоволення у споживача, або як відсутність недоліків, яки

посилюють стан задоволення у клієнта. Особливості та специфічні

властивості готельної послуги збільшують її вартість та витрати.

Очікування клієнта формуються іміджем готелю, суспільною

думкою, зусиллями адміністрації по управлінню якістю послуг, які

надаються, їх просуванням на ринок та цінами.

Основною проблемою для кожного готельного підприємства є

стабільність звернень споживачів, втрата клієнтів негативно

впливає не тільки на доходи підприємства, але і на його імідж. Дані

досліджень, опубліковані в "US news" і "World Report", свідчать, що

основну масу клієнтів готельні підприємства втрачають через

недостатню якість послуг, зокрема через погане обслуговування

втрачається в п'ять разів більше клієнтів, ніж через поганий

продукт.

Головним фактором успіху готельного підприємства в сучасних

умовах виступає політика підвищення якості готельних послуг. Для

вітчизняних готельних підприємств формула "ціна � якість"

виступає вагомим чинником досягнення оптимального рівня

прибутковості.

Разом з тим сучасні дослідження показують, що на підпри�

ємствах готельного господарства спостерігається значна невідпо�

відність зростаючих потреб і запитів споживачів обсягам і якості

пропонованих послуг. Це зумовлено застарілою матеріально�

технічною базою підприємств, обмеженістю інвестиційної актив�

ності, недостатнім рівнем професійної підготовки персоналу,

слабкою рекламою та іншими чинниками. Вищенаведене потребує

дослідження і комплексного розгляду факторів, які найбільшою

мірою впливають на рівень розвитку готельного бізнесу в умовах

формування ринкової економіки.

Ефективна діяльність готельних підприємств можлива завдяки

формуванню і забезпеченню функціонування комплексного меха�

нізму управління якістю. Необхідним інструментом забезпечення

дієвості механізму управління якістю на рівні підприємств в умовах

конкурентного зовнішнього середовища зарекомендувала себе

система якості, яку доцільно створювати на засадах процесного

підходу.

в сучасних умовах Секція 1



ОЦІНКА НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА: 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

М. Л. Бабич,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність «Облік і аудит» 

ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (067)�320�42�00
М. Ф. Базась,

к.е.н., професор, науковий керівник

Постановка проблеми. В умовах постійних змін ринкового сере�

довища головним завданням будь�якого промислового підприємства

є оптимізація витрат на виробництво продукції. Дані обліку

незавершеного виробництва дають необхідну інформацію для

планування та управління підприємством, дозволяють контролю�

вати рух кожної партії продукції з метою оперативного контролю

виконання плану виробництва. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Достовірне визна�

чення вартості незавершеного виробництва та собівартості готової

продукції сприяє більш точному розмежуванню затрат за періодами

та зростанню надійності фінансової звітності, а саме бухгалтерського

балансу � в частині оцінки запасів та затрат на звітну дату, звіту про

фінансові результати � в частині визначення фінансового результату

від реалізації продукції за звітний період.

При оцінці залишків незавершеного виробництва слід керуватися

нормами П(С)БО 9 "Запаси", згідно з яким незавершене

виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей,

вузлів, виробів і незакінчених технологічних процесів, може

оцінюватись: 

� за найменшою з двох оцінок � первісною вартістю або чистою

вартістю реалізації у разі втрати такими запасами первісно очікуваної

економічної вигоди. При чому первісною вартістю запасів, які

виготовляються власними силами, є їх виробнича собівартість

установлена з урахуванням вимог П(С)БО 16 "Витрати";

� за нормативними витратами. 

Первісна вартість незавершеного виробництва визначається

відповідно до п. 11 П(С)БО 16 "Витрати", згідно з яким до неї

включаються: прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати;

загальновиробничі витрати.
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Досить цікавим є такий факт, що відповідно до П(С)БО 16 при

визначенні собівартості збережено поділ витрат на прямі (прямі

матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі

витрати) та непрямі (загальновиробничі витрати). Разом з тим,

використовується і поділ витрат на змінні та постійні (згідно з п. 16

П(С)БО 16 загальновиробничі витрати поділяються на змінні та

постійні). Таким чином, для визначення первісної вартості неза�

вершеного виробництва кожне підприємство повинно переглянути

порядок віднесення витрат до певної класифікаційної групи:� витрат

на продукцію або витрат періоду; прямих або непрямих витрат;

змінних або постійних витрат.

Таким чином, відповідно до МСФЗ в собівартість незавершеного

виробництва необхідно включати наступні групи витрат:

� виробничі змінні прямі витрати;

� виробничі змінні непрямі витрати;

� виробничі постійні витрати.

Витрати на незавершене виробництво в цілому за підприємством

будуть складатись з двох структурних частин:

1) витрати на незавершене виробництво всіх виробничих

підрозділів підприємства;

2) витрати на залишки напівфабрикатів власного виробництва

(на звітну дату). 

В ході проведеного дослідження було з'ясовано, що вибір методу

оцінки незавершеного виробництва є досить серйозним завданням.

Його вирішення багато в чому залежить від специфіки галузей, в

яких працюють підприємства і має прийматися виходячи з:

� реальної можливості застосувати той чи інший метод на

практиці;

� необхідності скорочення трудомісткості облікових процедур

при допустимому рівні достовірності проведеної оцінки;

� наявності та можливостей автоматизованої системи ведення

обліку;

� підвищення вимог до прозорості обліку, уніфікації облікових

процедур і послідовності облікової політики.

в сучасних умовах Секція 1



ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

О.І. Бабич, 
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к.тел. (097)�686�86�34
Н.С. Усик,

ст. викладач, науковий керівник

Постановка проблеми. З розвитком ринкових реформ виникла

необхідність у формуванні системи ефективного фінансового ме�

неджменту підприємства, основу якого забезпечують системи обліку,

аналізу та контролю за ефективністю господарсько�фінансової

діяльності підприємства. Оскільки основною метою діяльності будь�

якого підприємства є прибуток, основу якого складають доходи, то

встановлення основних елементів обліку та аналізу доходів має дуже

велике практичне значення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тлумачення категорії

"дохід підприємства" в сучасній науковій літературі базується на двох

принципових підходах, які визначають його зміст у широкому і

вузькому розумінні.

Найпоширенішим серед сучасних економістів стало визначення

поняття "дохід підприємства" як суми виручки від реалізації про�

дукції і майна, а також від здійснення позареалізаційних операцій.

Основними нормативними та законодавчими актами, що регулюють

облік, аналіз та аудит доходів є Податковий кодекс України та

П(С)БО 15. Відповідно до пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 ПКУ доходи �

загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності,

отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій,

матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її

континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні,

так і за їх межами . 

Окремі види доходу мають певні особливості визнання. Тому

велике значення для організації обліку доходів на кожному окремому

підприємстві має розмежування доходів за кожною класифі�

каційною групою. Так, відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" п.7 визнані

доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші

операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні

доходи.

14

Секція 1 Економічні перспективи України 



15

Склад доходів, що відносяться до кожної відповідної групи, ви�

значено П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" . Велике значення

в бухгалтерському обліку має класифікація доходів за видами діяль�

ності. Доходи за кожною класифікаційною групою встановлюються

підприємством, виходячи з :

� напрямку його діяльності;

� галузі, до якої відноситься підприємство;

� видів діяльності підприємства;

� визначеної основної діяльності тощо.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних

документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку і

регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного

запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Для

узагальнення інформації про доходи від реалізації призначено ра�

хунок 70 "Доходи від реалізації".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" має такі субрахунки: 

– 701 "Дохід від реалізації готової продукції";

– 702 "Дохід від реалізації товарів";

– 703 "Дохід від реалізації робіт, послуг";

– 704 "Вирахування з доходу";

– 705 "Перестрахування".

Висновки. Система обліку доходів і фінансових результатів є

необхідною та важливою частиною функціонування вітчизняних

підприємств. А разом з тим, саме від розуміння важливості цього

процесу залежить життєдіяльність конкретних суб'єктів господарю�

вання.

Досліджені основні питання стосовно обліку , аналізу та аудиту

доходів підприємства є досить важливими і багато в чому їх

вирішення вплине на зміцнення економічного стану підприємства, а

впровадження в систему бухгалтерського обліку та фінансового

менеджменту найновіших інформаційних технологій  дозволить

вирішити такі завдання, як створення системи оперативного обліку і

контролю за всіма напрямками діяльності підприємства, форму�

вання інформаційної бази для прийняття рішень на всіх рівнях

управління.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИДОБУТКУ 
І ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ СЛАНЦЕВИХ ГАЗІВ

В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

А. В. Бастрикіна,
ІІ курс, група ФН�21, спеціальність "Фінанси і кредит",

Iнститут економіки і менеджменту, к.тел. (098)�442�06�42
Науковий керівник: Антоненко Д. Є., 

ст. викладач

Використання сланцевих газів, як енергоносіїв, відноситься до

альтернативної енергетики. Застосування сланцевих газів в галузі

енергетики для України має надзвичайно важливе значення, яке

зумовлене великою мірою проблемами енергопостачання та

енергоспоживання в Україні, зокрема, щодо природного газу. 

Україна в декілька разів більше споживає природного газу на

одиницю свого ВВП, аніж будь�яка країна, що входить в Євро�

пейське співтовариство. З іншого боку, джерела постачання

природного газу в Україну � не диверсифіковані, і левову частку

природного газу для теплової енергетики та промисловості України

ми отримуємо від газового монополіста РАО "Газпром". На жаль,

попередні плани України щодо диверсифікації енергопостачання

за роки самостійного існування держави � так і не здійснилися.

З цих причин зацікавленість спеціалістів�експертів різних країн

в питаннях видобутку сланцевого газу зростає. Так, в другій

половині лютого ц.р. конференції щодо проблем розвитку

енергетики відбулися в Україні і в Росії. При цьому висновки і

ключові доповіді цих двох форумів були контраверсійними,

очевидно, через суперечність інтересів двох конкуруючих економік

і енергетичних господарств наших двох країн: експортера і

імпортера енергетичного газу. Сланцевий газ � альтернативний

природний газ, який видобувається зі сланців, складається пере�

важно з метану. Для його видобутку використовують метод гори�

зонтального буріння та гідравлічних розривів породних пластів.

Вважається, що використання в енергетиці сланцевих газів

зменшує викиди парникових газів, цим зменшується забруднення

довкілля. Є судження і про шкоду довкіллю через просідання

грунтів і підтоплення територій.

За приблизними оцінюваннями обсяги розвіданих покладів

сланцевих газів у світі складають близько 200 трлн.куб.м. У США
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розвідані запаси сланцевих газів складають 24 трлн.куб.м, досяжні

до видобутку поклади складають близько 3,6 трлн.куб.м. За під�

сумками 2009 року США видобували сланцевого в обсязі 14% від

усього видобутого природного газу. За даними Міненерго України

досліджені і оцінені обсяги сланцевого газу в Україні становлять 5

трлн. куб. м. Є також перспективи видобутку шахтного метану,

якого в Україні, за оцінками, 8 трлн. куб. м. Для видобутку слан�

цевого газу в Україні потрібні інвестиції, та відповідний пільговий

податковий режим для видобуваючих компаній та інвесторів.

Відповідні розробки і напрацювання в Україні є. Так, Нафтогазом

України створено СП з російським Газпромом із видобутку метану

на вугільних шахтах. Цей альянс отримав неоднозначну оцінку

експертів, позаяк, інтереси найбільшого експортера та імпортера

енергоносіїв, якими відповідно є Росія і Україна в питаннях

збереження / звільнення від енергозалежності � діаметрально

протилежні. Експерти відзначають суперечливе значення її для

України, адже відомо, що Росія не має для видобутку шахтного

метану ні досвіду, ні технологій, ні потрібних інвестицій.

Безпека технологій видобутку сланцевих газів в подальшому

буде посилюватись. Можна очікувати і на зниження собівартості

видобутку. Наприклад, в США собівартість сланцевого газу після

відпрацювання технологій і початку широкомасштабного видобут�

ку скоротилася з 230�250 дол./за 1 тис.куб.м до 85�90 дол. / за 

1 тис.куб.м. Звичайно, на початку шляху слід очікувати високу

собівартість видобутку і в Україні, на рівні, що може вдвічі

перевищувати американську. Але, навіть газ за собівартістю 250

дол. за 1 тис.куб.м видобутий власними потужностями буде дешев�

шим за покупний у Росії (ціна близько 300 дол./за 1 тис.куб.м). 

Певний прорив у даній проблемі відбувся з підписанням у

Вашингтоні урядами України і США меморандуму про співпрацю в

галузі розвідки сланцевого газу. Працювати над проектом

планується доручити компанії Shell. Подібний за масштабом

проект вже здійснюється в США в останні 10 років. В проект

інвестовано значні кошти, але видобуток уже ведеться на рівні 8

млрд. куб. м  за рік, і надалі компанія на цій ділянці (10 тис. кв. км)

планує видобувати до 2020 року 24 млрд. куб. м сланцевого газу за

рік. Потенціал українського проекту оцінюється в 20 млрд. куб. м /

рік за попередніми оцінками. Реалізація цього проекту, очевидно,

має забезпечити більші гарантії надійного постачання енергоре�

сурсів і підвищить енергетичну безпеку України. 
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Видобування сланцевих газів в Україні може виявити вплив і на

інші галузі промисловості України, посилити інвестиційну

зацікавленість відповідних кіл і підприємств, оскільки початок

реалізації проекту може мати наслідком (державні) замовлення на

метал, будівництво, продукцію машинобудування, це дасть

відповідні збільшення робочих місць і стане поштовхом для

розвитку економіки промислових регіонів і в цілому. Паралельно з

розвитком проектів альтернативної енергетики, потрібно

підвищити енергозбереження і енергоефективність, лише таким

чином можна зменшити залежність країни від традиційних

енергоносіїв. За оцінками, подібні за масштабом проекти

потребують дуже значних капіталовкладень, але, щоб отримати

позитивні результати хоча б через 5 � 10 років, починати проект

видобутку власного газу потрібно сьогодні.

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ

ПІДПРИЄМНИЦТВА

Я. В. Бельська,
V курс, група ФН�51, спеціальність "Фінанси і кредит"

Хмельницький інститут соціальних технологій, к. тел. (0382) 70�45�56
І. В. Піхур, 

науковий керівник

Функціонування ринкової економічної системи, нарощування її

потенціалу та підвищення конкурентоспроможності на сучасному

етапі розвитку цивілізації неможливі без належного фінансового

забезпечення усіх сфер національної економіки. Кожна підприєм�

ницька структура повинна мати змогу за результатами господарсь�

кої діяльності вільно розпоряджатися власними фінансовими

ресурсами, забезпечувати відтворення та вдосконалення виробниц�

тва, посилювати рушійні мотиви до продуктивної і творчої праці.

Динамічний розвиток підприємництва сприяє економічному зро�

станню, однак його темпи стримуються організаційно�економічни�

ми та фінансовими бар'єрами.

Механізми фінансування підприємницької діяльності в умовах

кризи та реформування економіки України зазнають суттєвих змін.

З огляду на це, дослідження методологічних питань процесу фор�
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мування фінансових ресурсів та форм їхньої взаємодії з фінансовою

системою держави особливо актуальні на нинішньому етапі

глобалізаційних процесів. Пошук нових джерел фінансування й

ефективне використання ринкових важелів та інструментів форму�

вання фінансових ресурсів визначається і тим, що без докорінної

зміни механізму управління фінансовими ресурсами суб'єктів

господарювання на ринкових умовах не можна розраховувати на

підвищення результативності їх діяльності, ефективне виконання

ними функцій учасників ринкових відносин в Україні.

За умов конкурентного середовища і трансформаційних змін віт�

чизняної економіки належне функціонування ринкових механізмів

господарювання, спрямованих на досягнення ефективності та

максимізацію прибутку, визначається фінансовою спроможністю

суб'єктів підприємництва забезпечувати соціально�економічні

потреби. Наслідки нинішньої світової та вітчизняної фінансової

кризи засвідчують, що достатній обсяг фінансування є невід'ємним

елементом саморегулювання ринкової економіки, та визначають

необхідність вирішення проблеми дефіциту фінансових ресурсів. Це

зумовило напрями наукових досліджень стосовно розроблення

антикризових стратегій фінансового забезпечення суб'єктів підпри�

ємництва в економіці України.

На основі аналізу існуючих підходів до тлумачення поняття

"фінансові ресурсів суб'єктів підприємництва" нами визначено як

все те, чим вони розпоряджаються (фінансові активи � грошові

кошти, фінансові інструменти тощо), та може бути використане для

здійснення фінансово�господарських чи інших операцій [1, c. 343].

Фінансові ресурси, які беруть участь у процесі господарської

діяльності суб'єкта підприємництва, характеризуються двояко. З од�

нієї сторони, вони є інструментом досягнення поставлених перед

суб'єктом господарювання цілей, з іншої — об'єктом управління,

виступають передумовою виникнення нових фінансових ресурсів та

визначають напрям і обсяг їх надходження.

На основі проведеного аналізу літературних джерел нами виділе�

но такі функції фінансових ресурсів суб'єктів підприємництва: капі�

талотворча (основне джерело формування капіталу ділової одиниці,

що визначає потенційні можливості розвитку фірми та створює пере�

думови здійснення фінансово�господарської діяльності), трансфор�

маційна (здатність перетворюватись у необхідний виробничий

ресурс без додаткових втрат, резервна (резерв суб'єкта господарю�
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вання у випадку виникнення надзвичайних подій), комунікативна

(засіб взаємозв'язку суб'єкта підприємництва з іншими учасниками

економічних відносин (власниками, керівниками, покупцями і

продавцями, кредиторами та державними органами тощо). 

Нестабільність конкурентного середовища та потреба у значних

фінансових ресурсах обґрунтовують необхідність виходу вітчизня�

них суб'єктів господарювання на світовий фінансовий ринок.

Проаналізувавши досвід формування фінансових ресурсів суб'єкта�

ми підприємництва зарубіжних країн, наголошуємо на доцільності

впровадження насамперед державних заходів, спрямованих на від�

новлення вітчизняного фінансового ринку та створення сприятли�

вих умов виходу економіки України з кризи, зокрема: підтримання

ліквідності банківської системи; створення санаційних банків, які

здійснюватимуть захист прав суб'єктів підприємництва�клієнтів фі�

нансових установ; створення спеціального інституту регулювання

фінансових ринків в цілому; надання державної підтримки фінан�

совим посередникам з обов'язковим обумовленням видів та обсягів

кредитування суб'єктів підприємництва; створення посади кредит�

ного контролера, який контролює використання банками держав�

ної допомоги і дотримання прозорості процедур доступу ділових

одиниць до кредитів; удосконалення законодавчої бази та прий�

няття Податкового кодексу; запровадження ефективних та дієвих

механізмів щодо легалізації тіньових капіталів та стимулювання

кінцевого споживання. 

Врахування досвіду зарубіжних країн сприятиме удосконаленню

механізму формування фінансових ресурсів суб'єктів підприєм�

ництва в економіці України та забезпечення зростання їх конку�

рентних позицій на світовому ринку.

Список літератури:
1. Петик М. І. Особливості формування фінансових ресурсів

підприємств України в умовах трансформаційної економіки / М. І.

Петик // Формування ринкової економіки в Україні. � 2005. �

Спецвипуск 15 (частина 1). — С. 342�346.
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ВПЛИВ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 
НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

О. О. Білостоцька,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к.тел. (067)�320�42�00,
М.Ф.Базась, 

к.е.н., професор, науковий керівник 

Постановка проблеми. За економічно�статистичними даними

можна сказати про поліпшення деяких основних показників соці�

ального й економічного становища України (залежно від галузі і

територіального місцезнаходження), тому було б зрозумілим деяке

зростання виробництва в цілому. Але як свідчать економічні

показники окремих підприємств, існують суб'єкти економічної

діяльності, які не мають фінансового зростання і розвитку вироб�

ництва, а навіть мають зменшення основних показників діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення процесу виробництва,

методів обліку витрат, методики їх віднесення на об'єкти витрат,

порядок розрахунку собівартості одиниці продукції, економічний

аналіз витрат виробництва займають на даний час одне з най�

важливіших місць у діяльності підприємства. Все це пояснюється

тим, що економічна інформація про витрати, її своєчасне надход�

ження і обробка дають змогу оперативно приймати управлінські

рішення щодо здійснення процесу виробництва і певним чином

впливати на витрати виробництва.

Витрати виробництва, маючи загальний характер, змінюють свій

зміст у залежності від конкретно�історичних умов суспільного

виробництва. При зародженні капіталізму зміна виробничих відно�

син приводить до зміни змісту витрат виробництва. Товаром стає

робоча сила і земля. Товарне виробництво здобуває загальний

характер. У таких умовах початковим пунктом є витрати капіталу

на засоби виробництва (С) і робочу силу (V). Ці витрати і складають

капіталістичні витрати виробництва (C+V). Вартість, як загальна

категорія товарного виробництва визначається загальною сумою

упредметненого в товарі праці, тобто між дійсними і капіталіс�

тичними витратами виробництва представляє додану вартість (m),

що привласнюється власником (різниця між вартістю і собівар�

тістю). Економічна сутність собівартості � перетворена форма сус�

пільних витрат виробництва і частина вартості, що відокремилася,

в сучасних умовах Секція 1



продукту, що відображає витрати засобів виробництва і заробітної

плати на його створення і забезпечує їхнє відшкодування для про�

довження процесу відтворення . 

Звідси собівартість відображає витрати матеріальних і грошових

ресурсів (заробітної плати) на його виробництво. Крім того собі�

вартість забезпечує відшкодування витрачених ресурсів у процесі

кругообігу виробничих фондів. Вона сама є присутньою у цьому

кругообігу і є його складовою частиною.На даний період розвитку

світової економіки собівартість вважається важливою економічною

категорією; визнано, що вона виникає і розвивається разом із

виникненням та розвитком виробничих відносин, які вона

відображає.

В ринкових умовах необхідно забезпечити перш за все ефектив�

не управління. В свою чергу для управління виробництвом менед�

жерам потрібна інформація не просто про витрати, а про об'єкт

витрат � продукцію, роботи, послуги або вид діяльності підприємс�

тва, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом

(виконанням) витрат.

Для визначення фінансових результатів діяльності підприємства

необхідно розрізняти різницю між витрати різних звітних періодів,

оскільки вони прямо впливають на його розмір. Адже фінансовий

результат є алгебраїчною різницею між доходами і витратами звіт�

ного періоду. Витрати визнаються витратами певного періоду одно�

часно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного

періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в

якому вони були здійснені. Кожен з методів безперечно має свої

переваги і недоліки. Але є галузі промисловості, де їх застосування

найбільш ефективне. Для позамовного це суднобудування, попере�

дільний � машинобудування, а для нормативного � практично всі

інші галузі економіки. Універсальність цього методу і призвела до

його широкої популярності. В ньому поєднується простота і ефек�

тивність одночасно, практично відсутні будь�які обмеження.

Висновки. Запровадження економічного аналізу витрат дасть змогу

підприємству реально планувати обсяги власного виробництва,

прогнозувати рівень майбутньої собівартості. Облік і контроль вит�

рат на виробництво повинні забезпечити необхідну інформацію для

обчислення фактичної собівартості продукції шляхом складання

калькуляції.
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Р. С. Богатчук,
IV курс, група ЗМО � 61,

спеціальність "Менеджмент організацій і адміністрування", м.Київ
Л.Г.Чернюк, 

д.е.н., професор, науковий керівник 

Трансформація економіки України в сучасних ринкових умовах

викликає необхідність формування принципово нових підходів у

діяльності хлібопекарських підприємств, оскільки традиційні сис�

теми не забезпечують їх ефективного розвитку. Для здійснення

ефективної діяльності підприємствам слід зменшити витрати у ви�

робництві, підвищити конкурентоспроможність, сформувати

ефективну систему збуту продукції тощо.

Значний внесок у вирішення проблеми підвищення економічної

ефективності діяльності підприємств зробили як зарубіжні, так і віт�

чизняні вчені�економісти: Л. І. Абалкін, М. І Баканов, Л. А. Белаков,

С. Л. Брю, Б. Голд, З. П. Двуліт, М. Долішній, С. Ейлон, Л. Л. Єрмо�

лович, Д. Г. Заруба, І. Я. Кац, О. Є. Кузьмін, К. Б. Лейкіна, К. Р. Мак�

коннелл, Б. М. Мізюк, С. В. Мочерний, В. К. Мухопадов, Я. Д. Плот�

кін, Р. Ю. Покровський, С. Ф. Покропивний, М. Д. Путілова, В. М. Ри�

бін, Ю. Сезан, В. К. Черник, І. Б. Швець, А. Д. Шеремет та інші. 

В опублікованих працях висвітлено погляди авторів на сутність по�

няття "економічна ефективність"; досліджено фактори формування

основних економічних показників, підходи до оцінювання еконо�

мічної ефективності, запропоновано методи вимірювання еконо�

мічної ефективності діяльності підприємств.

Аналізуючи стан хлібопекарської промисловості, можна про�

слідкувати спад обсягів виробництва, зниження фондовіддачі та

продуктивності праці, неефективне використання технологічних

ліній, несвоєчасність поставок сировини, яка не завжди відповідає

якісним характеристикам, застарілість технології виробництва і ма�

теріально�технічної бази підприємств тощо. Понад 70% облад�

нання хлібопекарської промисловості фізично зношене і морально

застаріле. Все це свідчить про неефективне використання вироб�

ничих і трудових ресурсів підприємствами цієї галузі.

Головним напрямком забезпечення ефективності діяльності під�

приємств хлібопекарської промисловості є широке впровадження

в сучасних умовах Секція 1



ринкового механізму господарювання, який передбачає формуван�

ня дієвих важелів та стимулів, що впливають на оптимізацію її

розвитку та розміщення в регіоні.

Однак вимагають подальшого розвитку теоретико�методологіч�

ні основи оцінювання та забезпечення економічної ефективності

діяльності хлібопекарських підприємств на основі ефективного ви�

користання трудових і виробничих ресурсів підприємств, розши�

рення асортименту продукції за результатами маркетингових

досліджень ринку, підвищення якості і конкурентоспроможності

продукції, формування економічно ефективної системи збуту та

практична значущість цінової політики в умовах конкуренції зумо�

вили актуальність теми дисертаційної роботи, її мету і завдання

дослідження.

Метою наших досліджень є розроблення теоретико�методоло�

гічних та методичних положень з оцінювання та забезпечення еко�

номічної ефективності діяльності підприємств у ринкових умовах

господарювання. У сучасних ринкових умовах господарювання

особлива увага приділяється проблемі економічної ефективності

діяльності підприємств як з позиції самих господарюючих суб'єктів

на всіх рівнях економіки (підприємство, галузь, регіон) з метою

коригування управління і планування, так і з боку зовнішніх для

об'єкта аналізу інститутів (інвестиційних і регулюючих) для виз�

начення економічного становища даного підприємства в еконо�

мічній системі країни.

Ефективність як одне із загальних і головних понять в економіці

формується під впливом усього спектра факторів і відносин у

суспільстві. 
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ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК — 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ 

В ПЕНСІЙНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

К. О. Бойко,
V курс, група 5�МФ, спеціальність "Фінанси та кредит"

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099)�77�69�656
М. А. Панчук, ст. викладач, науковий керівник

Складовою частиною фінансової системи України є державні

фінанси. Державні фінанси представляють собою грошові ресурси

зосереджені у розпорядженні держави. Зокрема до таких ресурсів

відносяться кошти Пенсійного фонду України. Сучасний стан

державних фінансів України є незадовільний, тому що непосильні

зобов'язання Пенсійного фонду України стали сьогодні головною

проблемою фінансової системи України. Починаючи з 2005 р.,

відбулося різке зростання видатків Пенсійного фонду. Разом із

збільшенням видатків ПФУ, рік від року зростали трансферти

Пенсійному фонду з держбюджету. Поступово обсяги видатків

ПФУ стали наближатися до рівня доходів держбюджету. "Рубіж"

було перейдено у січні�лютому 2009 р., коли видатки ПФУ склали

101,5% доходів фінансового плану країни, без трансфертів до ПФУ.

Тому потрібно було негайно вирішувати зазначені проблеми.

Рішення таких проблем знайшло себе у реформуванні пенсійної

системи. Хоча реформа почалась ще у 2004 р., її продовженням став

2011 р.  після чого було запроваджено єдиний соціальний внесок.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування являє собою консолідований страховий внесок, збір

якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного

соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній

основі з метою забезпечення захисту у випадках передбачених зако�

нодавством, прав застрахованих осіб та членів їх сімей на отри�

мання страхових виплат (послуг) за діючими видами загально�

обов'язкового соціального страхування. У цілому введення єдиного

внеску значно спрощує процедуру взаємодії роботодавців із фон�

дами. Зокрема, після запровадження єдиного внеску адміністра�

тивні витрати роботодавців зменшилися майже вдвічі. Зазначені

витрати бере на себе Міністерство соціальної політики. Загальна

економія коштів роботодавців становитиме близько 1 млрд. грн. на

в сучасних умовах Секція 1



рік. Крім того, вирішення проблеми подання звітності до усіх соці�

альних фондів з метою економії власних коштів, можна досягнути

іншим шляхом � автоматизації подання звітів. 

Відтак, після запровадження єдиного внеску, концентрація

грошових та інформаційних потоків знаходиться у сфері діяльності

ПФУ, який є відповідальним за збір коштів, облік страхувальників,

повноту та вчасність сплати внесків, отримання звітів. Попри те,

що така система має високу гнучкість для забезпечення державного

регулювання, незалежні експерти стверджують, що механізм

єдиного соціального внеску може призвести до створення

монополістичного становища Пенсійного фонду України та до

фінансування його дефіциту за рахунок інших фондів соціального

страхування.

На відміну від України, в Росії прототипом нашого єдиного

внеску був єдиний соціальний податок, запроваджений ще з 2001 р. 

Із запровадженням єдиного соціального податку у Російській

Федерації виникли такі недоліки, як:

� по�перше, податкові органи не забезпечили збір єдиного по�

датку як в цілому, так і за окремими державними позабюджетними

страховими фондами зокрема;

� по�друге, відбувся розподіл функцій адміністрування стра�

хових внесків: нарахуванням та збором займалися податкові служ�

би, а стягнення штрафів та недоїмок через суд � соціальні фонди. 

Дані недоліки призвели до зменшення ефективності запровад�

женого єдиного податку. В результаті, Урядом Росії був скасований

єдиний податок у 2010 р.

Досвід функціонування в Росії єдиного соціального податку

віддзеркалює неефективність його окремих сторін функціонуван�

ня. Єдиний соціальний внесок в сьогоднішній українській

інтерпретації за своєю суттю є тим самим єдиним соціальним

податком. Відтак, його впровадження в Україні у кінцевому резуль�

таті також може призвести до неефективності функціонування

системи обов'язкового соціального страхування в разі не усунення

вищезазначених недоліків.
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

А. С. Бондаренко, 
ІІІ курс, група 3�Ф, спеціальність "Фінанси і кредит"

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. 0990818379
М. А. Панчук, 

ст. викладач, науковий керівник

Загальновідомо, що ефективне реформування економіки будь�

якої країни, її структурне перетворення з якісним оновленням рин�

кової та соціальної інфраструктури є нереальним без відповідних

капіталовкладень, тобто без належного інвестування. Це фунда�

ментальні основи для забезпечення конкурентоспроможності

національного товаровиробництва, без чого не може бути й

успішної інтеграції нашої країни в Європейське співтовариство.

Як і в попередні роки, проблема залучення іноземних інвестицій

залишається актуальною. Багато іноземних інвесторів вважають

інвестиційний клімат в Україні несприятливим через політичну й

економічну нестабільність, прогалини в законодавстві, системи

державного контролю, нерозвиненість ринкової інфраструктури.

Зарубіжні інвестори відзначають наявність в Україні законодавчих

актів і постанов, що стосуються іноземних інвестицій, які супере�

чать один одному і дуже швидко змінюються та мають різноманітне

тлумачення, факти ігнорування їх положень окремими організаці�

ями та місцевою владою. 

Брак комерційної інформації про ринок України, її регіони і

конкретні підприємства, транспортні та телекомунікаційні системи,

правову базу також є перешкодою на шляху іноземного інвестування

в економіку України, особливо для малих і середніх зарубіжних

компаній і фірм. Іноземні ж інвестори природно зацікавлені в

новому плацдармі для одержання прибутку за рахунок великого

внутрішнього ринку України, її природних багатств, кваліфікованої

і дешевої робочої сили, досягнень вітчизняної науки і техніки.

Одні з перших питань, які задають іноземні інвестори при вивченні

можливості капіталовкладень в той чи інший регіон, стосуються

наявності аеропорту і "якорних" гіпермаркетів сети METRO Cash &

Carry.
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Істотною перешкодою на шляху до залучення та ефективного

використання іноземних інвестицій є недосконала інфраструктура.

Недостатня кількість відповідних експертів, аудиторів, консультан�

тів стримує збільшення надходжень закордонного капіталу. Аби

виправити таке становище, слід створити мережу спеціальних уста�

нов � як державних, так і недержавних, � які будуть займатися

підготовкою таких фахівців для України, готуватимуть відповідні

інвестиційні проекти за міжнародними стандартами. 

Щодо шляхів залучення інвестицій, то важливим є питання

активізації інвесторів з Німеччини, а також Австралії і Швейцарії.

"Основні вкладення німецьких компаній на даний момент направ�

лені в сферу нерухомості і всього, що до неї відноситься (наприк�

лад, виробництво будівельних матеріалів), а також в аграрний і

фінансовий сектори. Значний іноземний капітал присутній також і

в виробництвах, пов'язаних з автомобільною промисловістю",�

розповідає Микита Вересоцкий, юрист ЮФ Reich�Rohrwing Hainz.

Нерезиденти віддають переваги інвестиціям в крупні індустрі�

альні регіони, відносячись до аграрної глибинки з великою долею

недовіри. Їх лякає невизначеність законодавства та часто відсут�

ність ефективних засобів захисту інтересів інвесторів в суді.

Раніше депресивні регіони роблять ставки на інфраструктуру та

високі технології. Регіонами, в яких інфраструктура розвивається

найбільш динамічними темпами, є Київ, Івано�Франківська, Київ�

ська, Львівська та Чернівецька області. Цікавим є той факт, що

західні території змогли перебороти доволі плачевний стан, в якому

вони знаходились кілька років тому. Зараз їх конкурентними пере�

вагами в боротьбі за інвестиції стали однорідність їх соціально�

економічного розвитку територій, високі показники ринка нерухо�

мості, а також інноваційні підходи в розвитку бізнесу. По результа�

там проведеного дослідження також можна стверджувати, що між

регіонами посилюється конкуренція за інвестиційні ресурси, а

значить, що влада на місцях буде проявляти все більше лояльності

к донорам � як іноземним, так і внутрішнім. Але диспропорції в

географічному розподілі інвестиційного капіталу залишаються

надто великими. Тому багатьом регіонам ще належить довести свою

неповторність в боротьбі за долари та євро.
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БЕНЧМАРКІНГ ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРИ ВИХОДІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

О. С. Бондар,
VІ курс, група КД�61�07, 

спеціальність "Товарознавство та комерційна діяльність",
Миколаївський міжрегіональний інститут 

розвитку людини"Україна", к.т. 096�962�9290
С. М. Пилипенко,

канд. тех. наук, доцент, науковий керівник

В епоху активної жорсткої конкуренції, обумовленої глобаліза�

цією, підприємству  доводиться змагатися з мировими лідерами не

тільки на зовнішньому, але й на внутрішньому ринку. Для цього йому

необхідно адекватно оцінювати особисті  сильні й слабкі сторони,

постійно шукати і знаходити шляхи посилення конкурентних пере�

ваг, виявляти і усувати причини недостатньої ефективності особистої

діяльності, підвищувати свою конкурентоспроможність. Тому саме

бенчмаркінг являється ринковим інститутом, котрий допомагає

підприємствам вирішувати проблеми, які виникають в цій ситуації. 

Технологія бенчмаркінгу досить розповсюджена на провідних

підприємствах заходу. Для вітчизняних підприємств ця технологія

недостатньо відома і практично мало використовувана. Бенчмаркінг

являється одним з найефективніших інструментів, що дає можли�

вість підприємству постійно нарощувати продуктивність, покращу�

вати якість своєї роботи, бути попереду конкурентів. Бенчмаркінг

використовується як важіль, здатний зламати закостенілу структуру

організації, стиль ведення бізнесу, орієнтуючись, зокрема, на кращі

результати інших підприємств.

Технологія бенчмаркингу дозволяє структурувати інформацію щодо

порівняння та адаптації відомих стратегій та реалізації оперативних

планів на успішних підприємствах та використати її для досліджу�

ваного підприємства найбільш ефективно. Визначена стратегія

дозволить взаємно узгодити маркетингові цілі підприємства з її

можливостями, вимогами споживачів, використати слабкі позиції

конкурентів та свої конкурентні переваги. 

Бенчмаркінг є новим напрямком розвитку бізнесу. Він зв'язаний з

пошуком і вивченням найкращих методів і способів підприєм�

ництва, щоб здійснювати власний бізнес ще краще і продуктивніше.
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Процес маркетингового планування, що встановлює стратегічні

напрямки розвитку бізнесу, є найважливішою сферою, для якої

бенчмаркінг має вирішальні значення. Мета і керівні принципи, що

залежать від місії підприємства, багато в чому визначаються

результатами бенчмаркінгу. Застосування бенчмаркінгу в процесі

стратегічного маркетингового планування забезпечує, що вимоги,

пропоновані зовнішнім середовищем і покупцями, розглядаються на

основі релевантних даних.

У процесі розробки маркетингових стратегій важливий погляд з

боку, тому що він установлює стратегічний напрямок розвитку і

сприяє розподілу обмежених ресурсів. Знання про методи роботи

кращих фірм і потребах покупців, отримані в процесі бенчмаркінгу,

є важливою інформацією, необхідної для розвитку підприємства і

забезпечення його конкурентноздатності. У процесі перетворень

маркетинг�менеджер повинен вивчити і проаналізувати на скількох

його підприємство адаптовано до вимог ринку, як і за рахунок чого

можна поліпшити його діяльність, що для цього необхідно зробити і

т.д. Тобто, споконвічною проблемою є перетворення діяльності

усередині підприємства відповідно до вимог ринку.

Бенчмаркінг є чудовий багатобічний засіб для удосконалювання

бізнесу. Технологія бенчмаркінгу може бути віртуально застосована

до будь�якої функції фірми. Для цього розробляються моделі опису

конкурентів, структуруються знання, що накопичуються, про

конкурентів. Технологія бенчмаркінгу дозволяє перевести окремі

розрізнені факти про поводження конкурентів у знання, що

дозволяють приймати рішення і діяти краще, ніж конкуренти. 

Вивчення своїх конкурентів по бізнесу за допомогою бенчмар�

кінгу дозволяє знайти ризики і можливості, які варто враховувати

при побудові систем просування продуктів на ринок. Розуміючи

поводження конкурента, можна оцінити своє місце на ринку і краще

довідатися про своїх покупців. Загальна мета вивчення конкурентів

складається в досягненні конкурентних переваг для захоплення

нових ніш на ринку й одержання більшого доходу. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ВИДИ 
ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ТОВАРНИХ ДЕРИВАТИВІВ

О. Ф. Булашенко, 
VI курс, групи ЗОА�61,спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�440�12�48
Т. Г. Безуглова, 

старший викладач, науковий керівник

Актуальність проблеми. Становлення і розвиток організованого

товарного ринку в нашій країні вимагає впровадження і засто�

сування нових прогресивних видів біржових інструментів � товарних

деривативів, які б змогли захистити власного товаровиробника від дії

негативних факторів економічної системи та забезпечити прозоре і

паритетне ціноутворення, трансферт товарних і фінансових потоків,

прогнозування прибутковості, а також дозволили б досягнути

успішного функціонування всіх суб'єктів ринку.

Виклад основного матеріалу. Світова історія економічного роз�

витку ринків деривативів свідчить про те, що поява перших аналогів

деривативів, а саме форвардів, припадає на XVI ст., коли в

європейських країнах були введені перші контракти на майбутню

поставку цибулин тюльпанів (to�arrive contracts), а в Азії � винайдені

тікети на рис (rice tickets). Специфіка використання вищевказаних

інструментів передбачала купівлю товару і його постачання в

майбутньому на строк від 3 до 12 місяців .

Спочатку ф’ючерсні ринки створювалися для збуту сільсько�

господарської продукції. Потім з’явилися ф’ючерси на метали �

контракт на срібло (1933 р.), свинець (1952 р.), платину (1956 р.) і

палладій (1968 р.), трохи пізніше � на золото (1974 р.). У 1982 р. в

Америці були введені опціони на ф'ючерсні контракти на цукор, а в

1984 р. � на бавовну. Пізніше поширилися опціони на інші сировинні

ф'ючерсні контракти. Кожен опціон на ф'ючерсний контракт, як і

сам ф'ючерсний контракт на той чи інший інструмент, мають свою

специфіку, що визначає час і правила торгівлі ними, а також кіль�

кість, терміни постачання чи продажу, одиниці виміру вартості й

іншу інформацію, що найбільш точно характеризує приватні момен�

ти угоди чи торгівлі з відповідним інструментом .

Деривативи, що зародились як механізм хеджування ризиків

виробників товарів сільськогосподарського призначення, пережили

серйозну трансформацію, перетворившись до кінця XX ст. у високо�

ризиковий інструмент одержання спекулятивного прибутку.
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З грудня 2005 р. по грудень 2008 р. обсяг угод за деривативами

виріс удвічі. На сьогоднішній день практично нормою стала ситу�

ація, коли номінальна величина деривативних позицій у багато разів

перевищує обсяг світового ринку реального активу. З роками змі�

нилася і структура ринку. У загальному обсязі укладених контрактів

найбільш питому вагу (66%) займають деривативи на процентні

ставки. В останні роки також спостерігався різкий підйом торгів з

деривативами на дефолтні СВОПи. Усе більше вводяться екзотичні

деривативи. Особливо це стосується позабіржових СВОПів, які в

останні роки стали об'єктом біржової торгівлі. Так, на Бразильській

біржі деривативів організована торгівля процентними, валютними і

змішаними СВОПами, а на Нью�Йоркській біржі перебувають в

обігу СВОПи на енергоносії.

Водночас, сам термін "дериватив" з'явився не так давно. Можна із

впевненістю констатувати, що цей широко відомий нині термін

близько тридцяти років тому не мав практичного застосування.

Біржові угоди, які нині належать до цього поняття, вперше почали

функціонувати як інструменти "страхового" або "ризикового управ�

ління" кілька століть тому, тоді як термін "дериватив" фактично було

введено у використання у середині 80�х років минулого століття.

Висновок. Таким чином, основною передумовою успішного за�

стосування товарних деривативів на вітчизняному організованому

ринку є усвідомлення учасниками економічних відносин ролі й при�

значення деривативів, а також доцільності їх застосування у

господарській діяльності, яка вказує на те, що нині товарні дери�

вативи є інструментами універсального використання. Крім того,

нинішній стан біржової інфраструктури в нашій країні для забез�

печення ефективних умов використання товарних деривативів

потребує колосальних зусиль у напряму розробки і впровадження

повноцінного законодавчого, нормативного та інформаційного

забезпечення даного сегменту ринку в Україні на найближчу

перспективу. Важливим при цьому залишається врахування зару�

біжної практики країн із ринковою економікою.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

Н. Л. Бурма,
V курс, група ОА�61,cпеціальність "Облік і аудит", 

Університет "Україна"
Науковий керівник: д.е.н., професор Л. К. Сук

В Україні становлення ринкової економіки потребує перегляду й

реформування всієї системи економічних знань у вітчизняній науці,

починаючи з економічної теорії і закінчуючи найбільш прикладною

економічною наукою � бухгалтерським обліком.  

Головною умовою розвитку кожного підприємства в умовах рин�

кових відносин є його здатність ефективно вести виробництво, що

врешті�решт зводиться до вміння отримувати необхідний прибуток.

Як економічна категорія, прибуток відображає кінцеву грошову

оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим по�

казником фінансових результатів підприємницьких структур. В еко�

номіці України розвиток ринкових відносин потребує нових підходів

до управління формуванням і розподілом прибутку. Тому й саме виз�

начення прибутку зазнає певних змін. Отже, прибуток � це пози�

тивна форма фінансових результатів, яка є рушійною силою, метою

підприємницької діяльності та показником її ефективності, а на його

формування впливають процеси, що відбуваються в державі у сфері

виробництва та розподілу і перерозподілу валового внутрішнього

продукту та національного доходу. 

На удосконалення чинної системи обліку і контролю фінансових

результатів та розподілу прибутку господарських товариств і спря�

мовано проведення дослідження. В результаті досліджень визначено,

що для підвищення ефективності роботи підприємств першочергове

значення має виявлення резервів збільшення обсягів виробництва і

реалізації, зростання прибутку. Зокрема, для підвищення прибутку

необхідною умовою є зниження собівартості продукції. Основним

чинником зменшення собівартості продукції вважаєм зменшення

ємності витрат. Ще однією важливою умовою формування фінансо�

вих результатів є рівень рентабельності. На нашу думку,  він повинен,

з одного боку, забезпечити підприємство достатніми фінансовими

ресурсами, а з іншого, не вести до значного зростання ціни, що

негативно позначиться на реалізації. Одним з визначальних факторів

формування фінансових результатів є ціна.  На неї,  крім внутрішніх
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(собівартості і рентабельності) впливають ще й зовнішні фактори,

тобто макроекономічні. В якості зовнішніх факторів виступають

основні ринкові чинники � попит і пропозиція. Проблема управ�

ління ціною полягає в узгодженості внутрішніх факторів із зов�

нішніми. Мінімізація собівартості при цьому повинна спрямову�

ватись на хеджування цінового ризику, тобто рівень собівартості має

бути таким, щоб навіть при непередбаченому падінні цін на ринку

підприємство отримало певний прибуток, а при значному зниженні

дозволило б звести до мінімуму збитки. Слід звернути увагу на процес

розподілу прибутку господарських товариств. А саме � межа розпо�

ділу прибутку на централізовану і децентралізовану частини,  що

визначає розмір джерел задоволення загальнодержавних інтересів та

відокремлених інтересів підприємств, є рухомою. Визначають цю

межу соціально�економічні вимоги періоду розвитку національної

економіки та потреби держави і регламентує чинне законодавство.

Величина прибутку підприємства, що залишається в його розпо�

рядженні після сплати податків не повинна знижувати його зацікав�

леності в зростанні обсягів виробництва та покращення результатів

виробничо�господарської і фінансової діяльності.

Отже, можна з упевненістю стверджувати, що система обліку фі�

нансових результатів є необхідною та важливою частиною функці�

онування вітчизняних промислових підприємств. А разом з тим,

саме від розуміння важливості цього процесу залежить життєдіяль�

ність конкретних суб'єктів господарювання.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 
І ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Т. Г. Бутенко, 
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�440�12�48
Т. Г. Безуглова, 

ст. викл., науковий керівник

Постановка проблеми. Лісове господарство України посідає чільне
місце в економіці держави та забезпечує цінною сировиною низку її
галузей, а також є головним регулятором екологічної рівноваги нав�
колишнього середовища та чинником забезпечення сталого розвит�
ку народонаселення й екологічної безпеки його життєдіяльності. 
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Основні результати дослідження. Господарсько�фінансова діяль�
ність підприємств лісового господарства на сучасному етапі їх роз�
витку пов'язана з витрачанням матеріальних, фінансових і трудових
ресурсів. Відповідно до прийнятої класифікації діяльності підпри�
ємств лісового господарства та відповідних витрат, вона поділяється
на звичайну діяльність � це будь�яка основна діяльність, яка перед�
бачена статутом підприємства, та надзвичайну діяльність � за якої не
очікується, що події або операції повторюватимуться періодично.

Операційна діяльність підприємств лісового господарства � це
будь�яка основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є
інвестиційною або фінансовою діяльністю. До витрат операційної
діяльності підприємств лісового господарства відносяться витрати
основної діяльності, до яких включається собівартість реалізованої
продукції (робіт, послуг), адміністративні витрати та витрати на збут.
На підприємствах лісового господарства основна діяльність включає
основне виробництво, допоміжне виробництво та непромислове
виробництво.

До основного виробництва в лісовому господарстві відноситься:
� штучне лісовідновлення;
� лісорозведення на землях, непридатних для використання в

сільському господарстві (яри, балки, піски тощо);
� полезахисне лісорозведення (за договорами);
� створення лісонасіннєвої бази (лісонасіннєвих плантацій,

ділянок);
� лісогосподарські заходи з формування високопродуктивних

насаджень;
� будівництво доріг лісогосподарського призначення;
� гідро� , лісомеліорація та лісоосушення;
� заготівля лісового насіння;
Допоміжне виробництво включає:
� виробництво теплової енергії;
� утримання електроенергетичного господарства;
� ремонтно�механічні майстерні;
� утримання й експлуатація автотранспортного парку, гужового

транспорту;
� утримання лісових доріг лісогосподарського призначення;
� утримання й експлуатація спеціальних машин;
� промислове водопостачання;
� утримання й експлуатація навантажувально�розвантажувальних

та інших механізмів на нижніх складах;
� утримання й експлуатація деревообробних верстатів;
� експлуатація водного флоту.
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Непромислове виробництво лісогосподарських підприємств
включає: невідомчий транспорт; житлово�комунальне господарство;
культурно�побутові заклади; підсобні сільськогосподарські підпри�
ємства, які не беруть участі у виробництві товарної продукції.

У лісовому господарстві організацію обліку витрат на основне
виробництво необхідно будувати з урахуванням особливостей ви�
робничого циклу, методу організації виробництва, порядку викорис�
тання сировини і матеріалів, виробничої структури, стану норматив�
ної документації, а також організації облікового процесу на підпри�
ємстві та рівня його комп'ютеризації. Згідно із Законом України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", на під�
приємствах лісового господарства внесено значні зміни в методоло�
гію обліку витрат виробництва.

Висновки. Існуючий підхід до обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції в лісовому господарстві за статтею "Сировина
і матеріали" на лісозаготівлях є необґрунтованим з економічної точки
зору, оскільки чітко не визначені сутність витрат попневої плати. 

ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ВАРТОСТІ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА РАХУНКУ ОБЛІКУ

КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

О. Ф. Вареник,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�698�33�74
С.С. Нестеренко, 

доцент, науковий керівник

Постановка проблеми. Промислові підприємства, у багатьох з яких

спрацювання основного капіталу є надзвичайно високим, нарощу�

ють обсяги капітального інвестування у придбання та створення нових

об'єктів матеріальних та нематеріальних необоротних активів. Амор�

тизаційні відрахування за такими активами істотно впливають на

рівень собівартості промислової продукції, а відповідно і на величину

цін та процеси формування оподатковуваного прибутку підприємства.

Виклад основного матеріалу. Основними видами необоротних ак�

тивів промислових підприємств є їхні основні засоби, малоцінні та

інші матеріальні необоротні активи та нематеріальні активи. Їх ха�

рактерною особливістю є значний термін використання підприємс�

твом (не менше одного року) та доволі висока вартість, яка переви�

щує вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що облі�
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ковують у складі оборотних активів. Межі вартості, стосовно яких

активи тривалого використання зараховують до складу основних

засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів або малоцін�

них та швидкозношуваних предметів, промислові підприємства

відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

7 встановлюють самостійно, формуючи свою облікову політику. Нові

об'єкти необоротних активів підлягають зарахуванню на облік

(баланс) за початковою вартістю, під якою розуміють загальну суму

витрат, понесених підприємством у процесі капітального інвестуван�

ня щодо їх придбання або самостійного створення господарським

способом. За такого підходу, у системі бухгалтерського обліку забез�

печується тільки концентрація усіх витрат з капітального інвесту�

вання на одному бухгалтерському рахунку або субрахунках без

ідентифікації (ув'язки) до конкретних облікових об'єктів. Після

завершення відповідного звітного періоду або під час проведення

інвентаризації чи у процесі приймання в експлуатацію групи об'єктів

необоротних активів комісіям доводиться виконувати роботи з

ідентифікації витрат. Очевидно, що цей процес вимагає певних

зусиль та витрат часу фахівців, і зважаючи на значну кількість

облікових об'єктів та тривалий проміжок часу від здійснення витрат,

не забезпечує належної якості робіт. Таку ситуацію з формування

витрат можна пояснити тільки неналежним станом організування

контролю за виконанням робіт з капітального інвестування. Під час

придбання інструментів, приладів та інвентаря, які не підлягають

монтажу і будуть обліковуватись на рахунках 10 "Основні засоби" або

11 "Інші необоротні матеріальні активи" за початковою вартістю, яка

зазначена безпосередньо у первинних документах про придбання,

їхню реєстрацію як об'єктів капітального інвестування можна не

здійснювати. Реєстрація облікових об'єктів капітального інвестуван�

ня відбувається до початку здійснення витрат на підставі укладених

договорів, розпорядження керівництва або інших документів.

Здійснивши реєстрацію об'єкта капітального інвестування, особа,

відповідальна за таку реєстрацією, надсилає повідомлення (рис. 2)

про це головному бухгалтеру підприємства.

У повідомленні зазначається назва та порядковий номер об'єкта

інвестування, дата реєстрації, посада та прізвище особи, відпові�

дальної за виконання робіт, та, за потреби, й інша інформація (номер

договору, наказу чи розпорядження керівника, телефони, зразок

підпису відповідальної особи тощо).
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Висновки. Запропонована система організації документального

оформлення та аналітичного обліку процесів з капітального інвес�

тування діяльності промислових підприємств не тільки забезпечить

оперативне, повне та достовірне формування початкової (інвентар�

ної) вартості усіх облікових об'єктів необоротних активів безпосе�

редньо на аналітичних рахунках, але й підвищить можливості аналі�

тичної та контрольної функцій бухгалтерського обліку. Належне

функціонування системи аналітичного обліку пооб'єктного форму�

вання інвестиційних витрат вимагає утворення адекватної їй системи

обліку фінансування придбання та створення необоротних активів.

Саме ці проблемні питання можуть бути об'єктом подальших до�

сліджень.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СПОЖИВАЧІВ ФАСТ-ФУДУ
«КАРТОПЛЯНА ХАТА»

О. М. Ващенко,
VI курс, група ГРС�6, спеціальність "Готельно�ресторанна справа"

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини "Україна",
Науковий керівник: А. М. Іванов, к.е.н., доцент

В наш час у багатьох країнах зростає зацікавленість до раціональ�
ного харчування, вживання страв повноцінної кухні, так як повно�
цінне харчування допомагає людині зберігати здоров'я та гарний
фізичний стан.

При дослідженні була поставлена задача: встановити, які групи
споживачів позитивно реагують на появу новинок в асортименті під�
приємств ресторанного господарства, а які з них надають перевагу
звичним стравам. В першій групі опинилась молодь, люди з дохо�
дами вище середніх, жінки, службовці, люди, які піклуються про своє
здоров'я. Консерваторами стали представники старшого покоління,
жителі сіл, робітники, чоловіки.

В результаті переорієнтації нашого суспільства з планової на рин�
кову економіку виник новий тип потенційних споживачів підпри�
ємств ресторанного господарства � ділові люди. Вони хочуть смачно
та швидко поїсти в денний час та смачно поїсти та розважитися у
вечірній час. Це їх спільна концепція, якої однак недостатньо для
організації ресторанного господарства.

Проведено дослідження даного сектору ринку. Покажемо це на

конкретному прикладі. Досліджуваний сектор ринку � місто Мико�
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лаїв та його ділові люди як потенційні споживачі підприємств харчу�

вання. Використані два критерії сегментації:

� вид контингенту споживачів (ділові люди);

� географічний (центральна частина Миколаєва) � від вулиці

Фрунзе до вул. Московська.

В результаті вивчення ринку підприємств харчування у вибрано�

му діловому районі міста виявили, що найбільшу питому вагу по

кількості місць займають кафе (41,2%) та ресторани (35,7%), значно

менше барів (13,8%) і зовсім мало їдалень (4,5%) і закусочних (4,8%).

Серед великої кількості підприємств громадського харчування даної

території можна виділити такі відомі як: "Делі", "Вареники", "Веранда",

"Бокас�дель�Торро", "Пиріг", "Камелот", "Домовий" та інші, які від�

носять до закладів швидкого харчування.

Вивчаючи ринок підприємств харчування, діючих у вибраному

нами районі міста, дослідили думку потенційних споживачів. Ними

стали 198 чоловік � представники підприємств, банків, приватних

підприємств, туристичних фірм, страхових компаній. Серед опита�

них 58% чоловіки. Більша частина ділових людей (67,1%) має серед�

ній вік 25�39 років, однак четверта частина з них ще не досягла 25

років. Група людей у віці 40�50 років займає лише 7,2% і взагалі від�

сутні люди старшого покоління (більше 50 років).

Таким чином, ринок потенційних споживачів � це люди молоді та

середнього віку, що створює сприятливі умови для введення прогре�

сивних тенденцій в області організації підприємств ресторанного

господарства.

Обрані нами респонденти � в основному молоді бізнесмени (60%)

зі стажем в бізнесі до 8 років.

Професійний склад опитаних досить різноманітний, більше всього

серед них економістів (12,5%), менеджерів (14%), бухгалтерів (8,3%).

Таким чином, основна маса бізнесменів � це люди з вищою освітою.

Серед інших професій, які представлені незначною кількістю людей

(2 � 4% кожна) � це юристи, електрики, лікарі, викладачі, працівники

торгівлі.

Що стосується посадового складу респондентів, то найбільшу

питому вагу займають директори фірм (13%), комерційні директори

(8,4%), бухгалтери (10%), комерційні агенти (5,7%). Усі інші � це

менеджери, референти, ведучі спеціалісти та ін.

Таким чином, в анкетному опитуванні представлені різноманітні

групи людей за віком, статтю, стажем у бізнесі, професійному та

посадовому складу. Це свідчить про достовірність вибірки, достат�

ньої вагомості отриманих відповідей у вирішенні поставленої задачі.

в сучасних умовах Секція 1



КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ВІДПОВІДНО ДО ОБ’ЄКТІВ ВИНИКНЕННЯ

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

О. О. Волкова,
V курс,  група 5А�з, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050)�6138797
В. Г. Корчагіна, 

канд. екон. наук, науковий керівник

Дебіторська заборгованість на підприємстві має двояку природу:

з одного боку її існування є абсолютно природним та об'єктивним

економічним явищем та свідчить про активну співпрацю суб'єктів

господарювання з різноманітними контрагентами, з іншого � спо�

вільнює оборот грошових коштів та процес виробництва (коли

мова йде про прострочення термінів платежу та неповернення сум

дебіторської заборгованості). 

Для ефективного управління дебіторською заборгованістю

необхідно знати її види та особливості їх відображення в обліку.

Дебіторська заборгованість як об'єкт бухгалтерського обліку роз�

глядається вітчизняними та зарубіжними науковцями. Проте пи�

тання класифікації дебіторської заборгованості залишається на

сьогодні недостатньо вивченим та потребує подальшого дослід�

ження.

Одним з найважливіших критеріїв класифікації дебіторської

заборгованості є об'єкти, щодо яких виникають зобов'язання.

Цими об'єктами можуть бути: відвантажені товари, виконані роботи,

надані послуги, розрахунки з працівниками та іншими контраген�

тами та інші.

На основі існуючої класифікації, пропонується виділити ще три

особливі види дебіторської заборгованості: 

1) відстрочені податкові активи � сума податку на прибуток, що

підлягає відшкодуванню в наступних періодах та виникає, коли

обліковий прибуток менший за податковий. Вони відображаються

у балансі у складі довгострокової дебіторської заборгованості.

Відстрочені податкові активи слід визнавати за довгостроковий

актив, бо погашення (зарахування) цієї заборгованості відбувається

після дванадцяти місяців з дати балансу;

2) витрати майбутніх періодів � витрати, які здійснені у звітному

періоді, але будуть визнані витратами у Звіті про фінансові резуль�

40

Секція 1 Економічні перспективи України 



41

тати у майбутніх звітних періодах згідно з принципом відповідності

доходів і витрат. Такі витрати тимчасово відображаються в окремо�

му розділі балансу. До них можна зарахувати витрати, пов'язані з

підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях про�

мисловості, з освоєнням нових виробництв і агрегатів, сплачені

авансом орендні платежі, оплата страхових полісів, передплатою на

періодичні та довідкові видання.

Витрати майбутніх періодів мають ряд характерних особливос�

тей: по�перше вони є платежами, отриманими від контрагентів в

ході нормального операційного циклу (що відповідає визнанню

оборотних активів); по�друге, вони являють собою заборгованість

дебіторів, яка буде погашена після дванадцяти місяців з дати балан�

су (що відповідає визнанню довгострокових активів).

Таким чином, виникає суперечність щодо віднесення даного

виду активів до довгострокових чи короткострокових. 

3) розрахунки з бартерних операцій. П(С)БО 10 "Дебіторська

заборгованість" передбачає, що дебіторська заборгованість � це

сума заборгованості дебіторів на певну дату. А дебітори � це юри�

дичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували

підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або

інших активів. Тим самим визнано, що дебіторська заборгованість

може виникати і внаслідок передання необоротних або оборотних

матеріальних активів в обмін на матеріальні ресурси, надані

послуги або виконані роботи в результаті бартерних операцій. Ця

особливість вимагає виокремлення у складі дебіторської заборго�

ваності тієї частини, яка припадає на необоротні та оборотні акти�

ви за бартерними операціями. Дане питання не регламентується

законодавством та потребує детального вивчення. Таким чином,

доцільним є введення в загальну класифікаційну схему дебіторської

заборгованості такого її виду, як дебіторська заборгованість за

розрахунками з бартерних операцій та пропонуємо враховувати її

на субрахунку 370 "Розрахунки з бартерних операцій" у ІІІ класі

"Кошти, розрахунки та інші активи" Плану рахунків бухгалтерсь�

кого обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій

підприємств і організацій.

в сучасних умовах Секція 1



ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
СИСТЕМИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В ГОТЕЛІ «ФРАПОЛЛІ»

Р. О. Воротнюк, 
V курс, група ГРС�52�11, спеціальність "Готельно�ресторанна справа", 

Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини "Україна", к. тел. (096) 53�17�261

О. С. Шевчук, 
к. пед. н., доцент, науковий керівник 

Проблема менеджменту якості була актуальна на всіх етапах

функціонування української економіки, але особливу значимість

вона набуває в період переходу вітчизняної економіки до стійкого

розвитку. Нині підвищення рівня якості продукції є основною

стратегічною задачею українських підприємств. Головною причи�

ною слід назвати зростаючу конкуренцію на внутрішньому та світо�

вому ринках, що приводить до необхідності все більш активного

застосування та розвитку систем управління якістю (СУЯ) на

основі міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Система менеджменту якості організації являє собою сукупність

відповідним чином систематизованих елементів організаційно�

технічної і виробничої діяльності організації, від яких залежить

якість виконуваних робіт. 

Структуротворними елементами системи є спеціальні функції

менеджменту якості, кількість яких залежить від прийнятої функці�

ональної моделі в конкретних виробничих умовах. Нормативно�

методичною базою системи є комплекс документів, що включає

керівництво з якості, комплект стандартів підприємства, політику у

сфері якості та інші документи. Організаційною основою системи є

створення служби якості, що здійснює формування політики орга�

нізації в області якості і координацію діяльності всіх підрозділів,

служб з метою успішної реалізації цієї політики.

Розробку і впровадження системи менеджменту якості, що від�

повідає вимогам ISO 10006 (нині діє система менеджменту якості,

що відповідає вимогам ІSO 9000) в готелі "Фраполлі" пропонується

проводити в три етапи.

Етап I. Підготовчий або організаційний:

1. Видати наказ про розробку системи управління якістю;

2. Сформувати керівний і робочий органи для реалізації ком�

плексу робіт згідно системи;
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3. Визначити політику організації в області якості;

4. Підготувати і навчити фахівців, робітників з питань менедж�

менту якості;

5. Провести обстеження та аналіз стану справ з якості здійсню�

ваних робіт, застосовуваних методів і функцій управління;

6. Визначити оптимальний склад спеціальних функцій управ�

ління якістю;

7. Розподілити обов'язки, права і відповідальність за функціями

менеджменту якості між підрозділами і посадовими особами;

8. Розробити документацію по системі якості;

9. Реорганізувати організаційно�штатну структуру організації;

10. Розробити комплекс мотиваційних заходів.

Етап II. Впровадження системи:

1. Видати наказ про початок впровадження системи;

2. Організувати функціонування системи якості;

3. Організувати контроль за впровадженням і дотриманням вимог

документів щодо системи;

4. Забезпечити виконання плану заходів щодо підвищення і по�

ліпшення якості;

5. Організувати внутрішній аудит системи якості.

Етап III. Функціонування системи та її удосконалення:

1. Організувати вдосконалення робіт, що виконуються на 2�му

етапі;

2. Підготувати систему до сертифікації;

3. Сертифікувати систему.

Сучасний підхід до менеджменту якості являє собою погляд на

систему управляння якістю, як на сукупність взаємопов'язаних у

часі та просторі бізнес�процесів, що здійснюються в реальному біз�

несі і реалізують як вертикальне, так і горизонтальне управління,

спрямоване на підвищення конкурентоспроможності продукції та

сталий розвиток організацій. 

Таким чином, оптимальною організаційною структурою систе�

ми управління якістю для готелю "Фраполлі" є структура спрямо�

вана на забезпечення взаємопов'язаної діяльності адміністратив�

них, виробничих, організаційних, соціальних, економічних та еко�

логічних процесів по горизонталі, узгодженої з формою відпові�

дальності та повноваженнями персоналу за результат.

в сучасних умовах Секція 1



АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

І. М. Вус, 
V курс, група 5�МА, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (093) 902�99�15
Науковий керівник: В. Г. Корчагіна, к.е.н. 

Головною метою впровадження автоматизації обліку на підпри�

ємстві є забезпечення керівництва необхідною інформацією для

прийняття обґрунтованих рішень при виборі альтернативних варі�

антів використання обмежених ресурсів. Бухгалтерські інформа�

ційні системи представляють бухгалтерську інформацію, що відоб�

ражає повну картину господарської діяльності підприємства.

Застосування комп'ютерної техніки вносить певні зміни до

організації бухгалтерського обліку, причому обчислювальна техніка

з допоміжного засобу перетворюється на визначний фактор органі�

зації обліку, змінюючи не тільки форму обліку, але й зміст. 

Основні відмінності організації обліку при комп'ютеризованому

та безкомп'ютерному способах обробки облікової інформації

спираються на:

– застуванні обчислювальної техніки в бухгалтерському обліку;

– зв'язку управління та бухгалтерського обліку;

– регламентації роботи облікового апарату.

Також, на відміну від традиційного бухгалтерського обліку, що

зосереджується на вирішенні, насамперед, таких фінансових пи�

тань, як сплата податків і подання звітності відповідним органам,

сучасний облік дозволяє керівнику одержувати значну кількість

управлінської інформації: 

– про наявність коштів на рахунках у банку;

– про розмір заборгованості перед бюджетом;

– про стан розрахунків;

– про наявність продукції на складі тощо.

Проблема коректного відображення дебіторської та кредиторсь�

кої заборгованості стосується головним чином тих рахунків, сальдо

яких одночасно може відноситись як до активу, так і до пасиву

балансую Це стосується, перш за все, рахунків 64 "Розрахунки за

податками й платежами", 371, 681 "Розрахунки за виданими (отри�

маними) авансами", 65 "Розрахунки зі страхування", 377 "Розрахун�

ки з різними дебіторами", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами",

а в окремих випадках рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками
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та підрядниками" та 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".

Для повного обліку розрахунків, на наш погляд, потрібно створити

об'єкти нормативно�довідкової інформації: інформації про агентів

(структурний підрозділ або відповідальна особа, що несе відпо�

відальність по висновку і виконанню договору); реквізитів контр�

агентів (організації або фізичні особи, що мають договірні відно�

сини з підприємством); інформації про укладені договори (доку�

мент, що є підставою здійснення операцій).

Розроблений алгоритм комп'ютерної програми, який дозволяє

автоматизувати наступні операції, що стосуються розрахунків за

наступними етапами. 

1. Укладання договору � введення первинного документу "Дого�

вір постачання" та інші, в базу даних програми.

2. Надходження коштів на поточні рахунки підприємства за

договором на підставі банківських документів � формування запи�

сів по дебету рахунків грошових коштів із кредиту відповідних ра�

хунків.

3. Формування звіту по договорах, завершених до настання вста�

новленого строку, наступної форми.

4. Формування звіту за договорами, за якими на дату початку дії

договору не відбулося руху грошових коштів або цінностей.

Виходячи з вище сказаного можна зробити такі висновки: авто�

матизація обліку дозволяє значно полегшити роботу бухгалтерії в

цілому та кожного бухгалтера окремо. Крім того у бухгалтерських

програмах можна об'єднувати декілька робочих місць на одного

виконавця. Бухгалтерські програми у поєднанні з програмами

"Клієнт�Банк" дозволяють значно прискорити процес документо�

обороту, а значить і процес проведення розрахунків. Швидкість ро�

боти комп'ютера, а також специфічна побудова баз даних дає ши�

рокі можливості для проведення аналітико�економічних розрахун�

ків за досить короткі проміжки часу. Бухгалтерські програми ство�

рюють бази даних контрагентів, дані про потрібне підприємство

легкодоступні і виводяться у зручній для користувача формі.

в сучасних умовах Секція 1



ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКУ 

НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Г. І. Гайдар,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�440�12�48
Т.Г. Безуглова,

cт. викладач, науковий керівник

Актуальність дослідження. В сучасних умовах господарювання

актуальною проблемою для підприємств стає організації ефектив�

ного внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом по ПДВ. І

хоча тенденції свідчать, що в останні роки проводиться певна робо�

та щодо становлення системи внутрішнього контролю, на практиці

внутрішній контроль в професійному і законодавчому аспектах, в

даний момент, знаходиться ще на досить низькому рівні. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна система внутрішнього

контролю визначає внутрішні правила та процедури контролю,

запроваджені керівництвом підприємства для досягнення постав�

леної мети � забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефек�

тивного функціонування підприємства, дотримання внутрішньо�

господарської політики, збереження та раціональне використання

активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій,

помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна

підготовка надійної фінансової інформації. На сучасному етапі

розвитку економічних відносин внутрішній контроль може стати

дієвим засобом управління, який покликаний забезпечити ефек�

тивність функціонування підприємства та оптимізацію прийнятих

управлінських рішень. Система внутрішнього контролю розра�

хунків з бюджетом по ПДВ є одним з найбільш складних ділянок

загальної системи внутрішнього контролю підприємства. Метою

внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом по ПДВ є під�

твердження достовірності фінансової інформації суб'єкта господа�

рювання в частині відображення заборгованості перед бюджетом з

ПДВ. Завданнями внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом

по ПДВ є вивчення:

� відповідності податкового обліку підприємства вимогам нор�

мативних актів, що регулюють порядок ведення податкового обліку

та складання податкової звітності;
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� відповідності податкової звітності підприємства даними пер�

винного обліку;

� фінансові наслідки виявлених помилок по розрахунках з

бюджетом та шляхи їх усунення;

� необхідність внесення змін в методику податкового обліку, що

застосовується на підприємстві.

Ведення Податкового кодексу України та суттєві зміни деяких

нормативних актів обумовлюють можливість допущення помилок

у розрахунках за податкам, тому актуальними стає питаннями про�

веденні контролю за дотриманням діючого законодавства в розра�

хунках по ПДВ. Для цього суб'єкти господарювання мають відпо�

відати таким критеріям:

� протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом

усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло

менш ніж три роки), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі,

що не перевищує трьох мільйонів гривень;

� середньооблікова кількість працівників протягом цього пері�

оду не перевищувала 20 осіб;

� розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заро�

бітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником

податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні

заробітні плати.

Необхідно враховувати, що відповідно до розділу ХХ ПКУ до 1

січня 2014 року операції з постачання (зокрема, імпорт) зернових

культур окремих товарних позицій (пшениця, жито, ячмінь, овес,

кукурудза, сорго, інші зернові культури (крім гречки); насіння сви�

ріпи, ріпаку, соняшнику) звільняються від оподаткування подат�

ком на додану вартість за умови, що ці операції не є першим поста�

чанням цієї продукції сільськогосподарськими підприємствами.

Тобто підприємства, які здійснюють перепродаж деяких зернових і

технічних культур, не мають права на податковий кредит з ПДВ,

сплачений при їх закупівлі. У разі експорту таких товарів з 1 липня

2011 року нульова ставка не застосовується і підприємства втрача�

ють право на бюджетне відшкодування ПДВ.

Висновки. Рекомендації щодо методики внутрішнього контролю

розрахунків з бюджетом по ПДВ, дозволять суб'єктам господарю�

ваня правильно і своєчасно відображати операції, пов'язані з цим

податком; уникнути стягнень штрафних санкцій, заощаджувати

кошти на ПДВ.

в сучасних умовах Секція 1



УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНІСТІ
ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

О. Б. Ганул, 
VІ курс, група КД�61�07, 

спеціальність "Товарознавство та комерційна діяльність",
Миколаївський міжрегіональний інститут 

розвитку людини"Україна", к.т. 097�674�4786
Л. В. Сидорець,

доцент, науковий керівник

В останні роки страховий ринок України за темпами розвитку

випереджує інші сектори економіки України. Власники страхових

компаній відчули ефективність вкладень у страховий бізнес.

Ринок страхування є однією з галузей вітчизняної економіки,

яка найбільш динамічно розвивається. Але на процеси подальшого

планомірного розвитку страхування як у регіонах, так і в Україні в

цілому впливають проблеми економічного, законодавчого, соці�

ально�економічного і психологічного характеру. Страхові компанії

застосовують недосконалі стратегії, здебільшого засновані на оди�

ничних, не пов'язаних між собою дослідженнях. Чимало актуаль�

них та перспективних проблем взагалі не розробляється, що нега�

тивно позначається на розв'язанні практичних задач соціального

захисту населення, залучення у вітчизняну економіку інвестицій�

них ресурсів, забезпечення прав і гарантій окремої особистості та

підприємництва взагалі.

На сьогодення багато керівників українських компаній намага�

ються впровадити стратегічне управління в діяльність своїх органі�

зацій, що припускає організацію роботи компанії відповідно до

обраної маркетингової стратегії. Однак, перш ніж розробляти

стратегію, на базі якої здійснюється стратегічне управління, необ�

хідно оцінити готовність компанії саме до такого, стратегічного

підходу в управлінні. Існує декілька  методик оцінки конкурентних

переваг, що дозволяють виявити кілька ознак, ступінь прояву у

діяльності підприємства, характеризують його готовність до вико�

ристання стратегічного управління і планування, в роботі з марке�

тинговою стратегією. Ці ознаки виявляються в компанії в різній

мірі і характеризують в остаточному підсумку її конкурентні переваги:

– визначеність місії,  цілей і стратегії підприємства;

– наявність налагодженого механізму збору, аналізу й обробки

маркетингової інформації;
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– робота з підвищення конкурентоздатності підприємства;

– адаптування компанії до  можливостей, що відкриваються;

– орієнтованість поточного управління на виконання страте�

гічних задач компанії;

– організаційний поділ задач стратегічного від задач оператив�

ного управління;

– наявність штабних підрозділів, що здійснюють внутріфірмо�

вого консультування з питань стратегічного розвитку;

– запрошення сторонніх консультантів для вирішення неспеци�

фічних задач;

– постійне інформування персоналу про стратегічні цілі і плани

компанії;

– високий рівень корпоративної культури;

– наявність в компанії ефективно працюючого маркетингового

підрозділу.

Варто взяти до уваги той факт, що удосконалення служби мар�

кетингу на підприємстві, порівняно витратний процес, але в перс�

пективі він дасть свої позитивні результати на покращення діяль�

ності СГ "ТАС". Якщо політика керівництва компанії в цьому

напрямку буде двоїстою і непослідовною, то директору по марке�

тингу компанії прийдеться не раз відстоювати доцільність і необ�

хідність тих чи інших заходів. Напевно, у більшості співробітників

компанії домінуючим є стереотип про те, що про ефективність

заходів можна судити тільки по їх миттєвій економічній ефектив�

ності, що побічно підтверджується помірним ступенем готовності

компанії до реалізації маркетингової стратегії. Тому, в першу чергу,

як перший захід в реалізації маркетингової стратегії, рекомендо�

вано провести новою службою маркетингу  заходи щодо реклами і

стимулювання збуту.

За рахунок підвищення коштів на проведення маркетингових

заходів значно підвищиться рівень популярності підприємства,

реклама дасть змогу дізнатися про продукти СГ "ТАС" не лише на

території України, а й за її межами.

Пріоритет, організація і грамотне проведення заходів щодо ре�

клами і стимулювання збуту дозволить компанії істотно збільшити

власний валовий доход, а службі маркетингу � "виправдати" власну

необхідність і ефективність, і покрити первинні витрати на власне

формування і утримання.

в сучасних умовах Секція 1



ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Гаянська Ю. І.,
IV курс, група ЗМО � 61,

спеціальність "Менеджмент організацій і адміністрування", м.Київ
В. А. Цопа,

д.т.н., професор, науковий керівник 

Важливе значення в господарської діяльності підприємств має

система мотивації персоналу. Від наявності та ефективності

функціонування системи мотивації, залежить продуктивність праці

та результативність роботи всього підприємства. Тому питанням

покращення мотивації персоналу на підприємствах завжди

приділяється увага. 

В умовах економічної кризи питання мотивації продуктивності

та оплати праці набувають особливо гострого значення ,і разом із

зменшенням купівельної спроможності, попиту � суттєво впли�

вають на результати господарської діяльності підприємств, їх фі�

нансовий стан і умови подальшого розвитку. Тому для більш

глибокого вивчення і удосконалення системи управління. На

основі теоретичних та практичних досліджень розробити конкретні

пропозиції з удосконалення системи управління мотивацією пер�

соналу підприємств автомобільно�вантажних перевезень та об�

ґрунтування доцільності їх впровадження.

Розробленні в у наших дослідженнях пропозиції можуть бути

запропоновані керівництву підприємства "УКР ТРАНС", для роз�

гляду і впровадження, що може мати значний корисний економіч�

ний ефект в результатах діяльності і розвитку даного підприємства.

Теоретичною та методологічною основою проведених у роботі

досліджень стали наукові праці та теоретичні розробки провідних

вітчизняних і зарубіжних учених у галузі мотивації праці та управ�

ління персоналом. У роботі були використані такі загальнонаукові

та спеціальні методи: 

– візуально�графічний � для подання результатів у наочній формі;

– наукової абстракції � для формування висновків; порівняль�

ного горизонтального та вертикального аналізу � для відображення

зв'язку між факторами становлення мотиваційних систем праці та

основними соціально�економічними чинниками, а також методи

економічного аналізу та порівняння.
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Місцю і ролі людини в соціально�виробничій системі, соціаль�
но�психологічним аспектам управління персоналом підприємства
присвячено багато робіт вітчизняних і зарубіжних вчених: І. Алдо�
хіна, В. Бабича, О. Віханського, Д. Горєлова, М. Григоряна, В. Гри�
ньової, П. Друкера, Т. Заславської, Ф. Лютенса, М. Мескона, Г. Одін�
цової, П. Перерви, О. Пушкаря, В. Радаєва, З. Рум'янцевої, М. Сі�
роштана, К. Татеїси, В. Травіна, В. Шинкаренка, Л. Української та
ін. Теоретичні питання мотивації людської поведінки взагалі, та
праці зокрема, розглядалися у працях психологів, соціологів,
економістів, управлінців. 

Незважаючи на значний внесок цих вчених і певний ступінь
опрацьованості проблем, гострота і актуальність їх вирішення
вимагають подальшого поглибленого аналізу, переосмислення
традиційних концепцій та розробки сучасних методик формування
та реалізації мотиваційних моделей. У теоретико�методологічному
обґрунтуванні формування механізму мотивації праці відсутні
єдині погляди на зміст і функції його основних елементів, не існує
єдиної схеми їх взаємодії. Також відсутні наукові дослідження щодо
комплексного розгляду проблеми становлення мотиваційних сис�
тем праці, проблеми адекватного визначення та практичного вико�
ристання змін у мотиваційній системі праці у сучасних умовах. Це і
зумовлює необхідність винайдення нових підходів щодо побудови
моделей мотивації праці у сучасних умовах і обґрунтовує актуаль�
ність теми дослідження.

ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Т. В. Гнатюк,
V курс, група МФН�52, спеціальність "Фінанси і кредит",

Білоцерківський інститу економіки та управління 
ВНЗ ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (098)�99�87�402

Науковий керівник: В. А. Ісаєнко, к.е.н.

Важливою характеристикою платоспроможності підприємства є

його можливість генерувати кошти. Нерідко прибуткове підприємс�

тво може виявитися неплатоспроможним, тобто мати дефіцит кош�

тів, і навпаки, збиткове підприємство може мати значні суми коштів.

Оптимізація та планування надходжень і витрат коштів товарис�

тва має на меті забезпечити їх збалансованість, виявити необхідність

залучення позикових коштів, забезпечити високий рівень плато�

спроможності підприємства. Знаючи імовірний обсяг власних
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фінансових ресурсів, що надійдуть у майбутньому, можна зробити

прогноз їх розміщення у активи підприємства у розрахунку на до�

держання вже досягнутого рівня ліквідності і платоспроможності

(якщо вони задовільні) або на поліпшення цих показників. 

Важливе значення при покращенні грошових потоків підприємс�

тва має підвищення оборотності обігових коштів (засобів), що змен�

шить потребу у залучених джерелах фінансування, оскільки підви�

щення оборотності дозволить вивільнити грошові кошти з вироб�

ництва, обігу. 

Фактори зростання продуктивності праці, шляхи і умови їх

реалізації тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені. Лише поєднан�

ням різних факторів можна найповніше використати наявні резерви

і підвищити продуктивність праці в сільському господарстві.

Одним із шляхів підвищення продуктивності праці в сільському

господарстві є впровадження комплексної механізації і автомати�

зації виробництва. Досягти належного рівня продуктивності праці в

сільському господарстві, значно зменшити затрати праці на оди�

ницю продукції можна на основі комплексної механізації виробни�

чих процесів і впровадження системи машин у всіх його галузях. 

Диверсифікація виробництва на аграрному підприємстві може

бути забезпечена як оптимальним поєднанням галузей, про що

детально йшлося вище, так і виробництвом нових видів продукції

шляхом організації на підприємстві цехів із переробки частини або

всієї товарної сільськогосподарської продукції. 

Організація промислової переробки в аграрних підприємствах є

найефективнішим шляхом подолання товарного дефіциту, зміцнен�

ня фінансової стійкості господарств. Це дозволяє використовувати

матеріальні, фінансові і трудові ресурси не для виробництва  додат�

кового об'єму продукції у такій капіталоємній і ресурсоємній галузі,

якою є сільське господарство, а направити їх на збереження вже

виробленої продукції, реалізовувати її вже в готовому для вживання

вигляді без жодних посередників (у першу чергу переробних підпри�

ємств), які, користуючись своєю монопольною перевагою, скупову�

ють сировину у аграрних товаровиробників за низькими цінами, чим

збільшують свій прибуток.

З цієї причини аграрні товаровиробники, які мають нагоду за ра�

хунок власних і позикових засобів придбати необхідне устаткування

й володіючі обширним ринком збуту продукції, повинні прагнути до

того, аби самим переробляти вироблювану ними продукцію. Під�
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приємство, що припускає організувати у себе промислову переробку

сільськогосподарської продукції, повинне детально розробити для

себе бізнес�план, так організувати виробництво, щоб вкладення оку�

повувалося у максимально короткий термін, щоб вчасно розрахову�

ватися з інвесторами або банками, щоб забезпечити отримання біль�

шого розміру прибутку, за рахунок якої можливо й надалі підвищу�

вати економічну стійкість аграрних підприємств.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Головко,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к.тел. (097)�698�33�74
С. С. Нестеренко,

доцент, науковий керівник

Постановка проблеми. Майно підприємства складається із різно�
манітних матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів �
носіїв прав власності окремих суб'єктів. Права кожного власника
на майно підприємства і на участь у його прибутках визначаються
часткою і формою інвестованих коштів. 

Виклад основного матеріалу. Акціонерні товариства � надійна,
визнана у всьому світі форма організації бізнесу, в якій захищені
права як їх учасників, так і кредиторів. Гарантією цього виступає
власний капітал, особливо зареєстрована його частина �статутний
капітал.

Поняття "Капітал" звичайно асоціюється з поняттям"власність".
В момент створення підприємства його стартовий капітал втілю�
ється в активах, інвестованих засновниками (учасниками) і пред�
ставляє собою вартість майна підприємства. На цьому етапі, коли
підприємство ще не має зовнішньої заборгованості, основна
облікова формула А = З + К набуває вигляду А = К, оскільки З = 0.

Здійснюючи підприємницьку діяльність, підприємство неминуче
використовує залучені кошти, тобто утворює борги. Боргові
зобов'язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо
активів підприємства (А = З + К) і мають вищий пріоритет
порівняно з вимогами власників.

Тому власний капітал підприємства визначається як різниця між
вартістю його майна і борговими зобов'язаннями:

К = А – З
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Власний капітал � це частина в активах підприємства, що зали�

шається після вирахування його зобов'язань. 

Власний капітал � вартісний вираз власних засобів підприємс�

тва, є власним джерелом відтворення активів та відображає обсяг

прав власників.

Разом з тим, власний капітал є основою для початку і продов�

ження господарської діяльності будь � якого підприємства, він є

одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки

виконує такі функції:

1) довгострокового фінансування � знаходиться у розпоряд�

женні підприємства необмежено довго;

2) відповідальності і захисту прав кредиторів � відображений в

балансі підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів

мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а також

захистом кредиторів від втрати капіталу;

3) компенсації понесених збитків � тимчасові збитки мають

погашатись за рахунок власного капіталу;

4) кредитоспроможності � при наданні кредиту, за інших рівних

умов, перевага надається підприємством з меншою кредиторською

заборгованістю і більшим власним капіталом;

5) фінансування ризику � власний капітал використовується для

фінансування ризикових інвестицій, на що можуть не погодитись

кредитори;

6) самостійності і влади � розмір власного капіталу визначає

ступінь незалежності та впливу його власників на підприємство;

7) розподілу доходів і активів � частки окремих власників у

капіталі є основою при розподілі фінансового результату та майна

при ліквідації підприємства.

Висновок. Статутний капітал підприємства складає основу

власного капіталу і затверджується в статуті підприємства і може

мати зміни тільки у випадках, які затверджені законодавством.

Статутний капітал являє собою частину активів, яка визнається

власністю підприємства.

Бухгалтерський облік операцій здійснюється після ретельного

аналізу суті операцій, які призводять до змін в капіталі. Приділя�

ється увага господарським операціям по отриманню або передачі

активів, зміни оцінки необоротних активів та визначення фінан�

сових результатів. Від облікової та аналітичної політики визнання

доходів та витрат, оцінки активів значною мірою буде залежати,

наскільки адекватно буде оцінений капітал підприємства.
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКІВ 
З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ

Н. А. Гончаренко,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к.тел. (097)�686�86�34
Н. С. Усик,

ст. викладач, науковий керівник

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки відбулося змі�

щення пріоритетів в об'єктах та цільових установах системи управ�

ління об'єктом господарювання. Найдорожче для будь�якого комер�

ційного підприємства є його покупці, замовники, клієнти, відвіду�

вачі, передплатники, тощо. Адже без них не може існувати, принай�

мні, досить довго, жодне таке підприємство. От чому так важливо

створити затребуваний продукт і найкомфортніші умови не тільки

його споживання (використання), але й безпосередньо процесу

купівлі.

Виклад основного матеріалу. В умовах становлення ринкових від�

носин в Україні важливим чинником, що позитивно впливає на

стабілізацію фінансового стану підприємства, є дотримання та

вдосконалення системи розрахунково�платіжної дисципліни.

Саме за допомогою методів бухгалтерського обліку, відобража�

ється заборгованість та розрахунки покупців або замовників за надані

їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка

забезпечена векселем).

Покупців та замовників, що в процесі господарської та іншої

діяльності взаємодіють з підприємством необхідно розділити на дві

категорії:

1) юридичні особи;

2) фізичні особи.

Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями та замовниками

відображається на рахунку обліку 36 "Розрахунки з покупцями та

замовниками". На даному рахунку ведеться узагальнення інформації

про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену

продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості,

яка забезпечена векселями. Рахунок 36 має три субрахунки:

1) 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

2) 362 "Розрахунки з іноземними покупцями".

3) 363 "Розрахунки з учасниками ПФГ".
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За дебетом рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

показується продажна вартість реалізованої продукції, яка включає

податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'яз�

кові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюд�

жетних фондів та включені у вартість реалізації; за кредитом � сума

платежів, які надійшли на рахунки підприємства. Сальдо рахунка �

заборгованість покупців і замовників за одержану продукцію[8].

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками

ведеться за кожним покупцем та замовником і кожним пред'явленим

до оплати рахунком.

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових

відносин за товарними операціями слугують первинні документи з

обліку розрахунків з покупцями та замовниками. 

Порядок та форми розрахунків між постачальником та покупцем

визначаються в господарських договорах, а для обліку експертних

угод � у договорі поставки.

На суму оплати за відвантажену продукцію підприємство надає

покупцю (замовнику) розрахункові документи, дані яких знаходять

своє відображення в обліку.

Висновок. Актуальність розрахунків підприємства з покупцями та

замовниками виникла через необхідність проведення вчасного та

ефективного контролю за витрачанням фінансово�матеріальних

ресурсів підприємства, моніторингу заборгованості суб'єкта господа�

рювання та планування його діяльності в площині взаємодії з суб'єк�

тами ринкових відносин при досягненні поставлених цілей та

стратегій, внаслідок прийняття нормативних документів до умов

функціонування ринкової економіки.

56

Секція 1 Економічні перспективи України 



57

ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ФОРМУВАННІ

АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

О. Ю. Гончарова,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к.тел. (097)�686�86�34
Н. С. Усик, 

ст. викладач, науковий керівник

Постановка проблеми. Нові підходи до нарахування та обліку

амортизації основних засобів зумовили необхідність удосконален�

ня первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку для

детальнішого відображення інформації про амортизацію основних

засобів, оскільки існуючі форми регістрів не в повному обсязі їх

забезпечують.

Виклад основного матеріалу. У документи для нарахування амор�

тизації за різними методами інформація переноситься з Інвентар�

них карток. Тому відображення в них даних у повному обсязі,

необхідних для нарахування амортизації, має першочергове

значення.

Інвентарна картка з обліку основних засобів (ф. ОЗ�6) була

затверджена наказом МФУ в 1995 році. Використовувати ці

Інвентарні картки на підприємстві є недоцільним через те, що вони

мають певні недоліків, зокрема:

– по�перше, в них не передбачено відображення ліквідаційної

вартості об`єкта без якої неможливе визначення вартості, яка

амортизується;

– по�друге, в них відсутня інформація про термін корисного

використання, а також не передбачена можливість його збільшення

у разі проведення поліпшення об'єктів основних засобів;

– по�третє, відсутня інформація про метод нарахування аморти�

зації за цим об'єктом. 

Всі ці недоліки ускладнюють нарахування амортизації, тому їх

вирішення нині є актуальним.

Враховуючи результати дослідження, постає завдання щодо

впровадження форм документів з розрахунку амортизації за прямо�

лінійним методом та методом прискореного зменшення залишко�

вої вартості, розв'язання якого дозволить бухгалтерам застосову�

вати ці методи на практиці.
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Вдосконалення Інвентарної картки пропонувалося здійснити із

застосуванням до неї одного з трьох додатків в залежності від

обраного методу нарахування амортизації. В кожному із додатків до

Інвентарної картки міститься як загальна інформація � первісна

(переоцінена) вартість; ліквідаційна вартість; вартість, яка аморти�

зується; так і специфічна інформація, яка необхідна для розрахунку

за вибраним методом амортизації, зокрема, для прямолінійного та

прискореного методу зменшення залишкової вартості � термін

корисного використання, для виробничого методу � норма виро�

бітки.

Для конкретизації даних про суми нарахованих і використаних

амортизаційних відрахувань доцільно ввести до рахунку 09 "Амор�

тизаційні відрахування" субрахунки: 091 "Основні засоби" (0911

"Активна частина", 0912 "Пасивна частина"), 092 "Нематеріальні

активи", 093 "Інші необоротні активи". За потреби в умовах ком�

п'ютеризації обліку можлива більша деталізація щодо інвентарних

об'єктів. Аналітичний облік використання нарахованої амортизації

ведуть за такими напрямками: на будівництво об'єктів; на придбан�

ня (виготовлення) основних засобів; на поліпшення (модернізація,

модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) основних

засобів; на придбання (створення) нематеріальних активів; на інші

капітальні роботи; на погашення отриманих на капітальні інвес�

тиції позик. Амортизаційні кошти мають бути використані за своїм

цільовим призначенням для забезпечення простого відтворення.

Не можна говорити про придбання основних засобів за рахунок

прибутку, якщо кошти амортизаційного фонду не використані

повністю, адже саме вони є джерелом відтворення засобів праці, і

тільки після їх закінчення можливе використання прибутку під�

приємства.

Висновки. Впровадження додатків до Інвентарної картки з роз�

рахунку амортизації за прямолінійним методом та методом приско�

реного зменшення залишкової вартості дозволить бухгалтерам

застосовувати ці методи на практиці.

На основі виконаного дослідження можемо зробити висновок,

що належним чином організований облік на позабалансовому

рахунку 09 "Амортизаційні відрахування" дасть змогу без додатко�

вих вибірок отримати потрібну обліково�аналітичну інформацію

для управління процесом відтворення необоротних активів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ

ПІДПРИЄМСТВА З ОПЛАТИ ПРАЦІ

О. Г. Горбунова,
VІ курс, група ОА� 52, Університет "Україна", к.тел.(096)520� 82� 90 

Маркіна Л. Ю., 
доцент, науковий керівник

Розбудова ринкової економіки країни й усі пов'язані з цим транс�
формаційні процеси мають здійснюватися в інтересах людини для
підвищення якості її життя. Оплата праці � найсуперечливіша кате�
горія в системі умов праці, оскільки саме в ній відбиваються різно�
бічні інтереси сторін суспільно�трудових відносин, усі їхні досягнен�
ня й прорахунки. Це один із найважливіших показників, що характе�
ризує рівень економічного та соціального стану суспільства і залежить
передусім від продуктивності праці.

Сучасний вітчизняний механізм оплати праці не ефективний і
потребує вирішення низки проблем через застосування вдосконале�
них правових засад на макро� і мікроекономічному рівнях, врахову�
ючи державні завдання подальшої активізації соціальної політики. 

Предметом дослідження є витрати на оплату праці, відображення їх
в обліку, аналізі та аудиті на прикладі ТОВ "Юг�спецгідроенергомонтаж".

Товариство засноване як товариство з обмеженою відповідальністю
із колективною власністю його засновників. Товариство є економічно
самостійним і незалежним статутним господарюючим суб'єктом,
який здійснює свою діяльність на прибутковій основі за умов самофі�
нансування та самоокупності як в Україні, так і за її межами.

Для виконання поставленої мети, в процесі написання магістер�
ської роботи, необхідно виконати ряд завдань, зокрема:

– дослідити суть трудових ресурсів, ефективності праці, заробітної
плати та витрат на оплату праці;

– проаналізувати рівень законодавчого регулювання обліку витрат
на оплату праці та дослідити спеціальну літературу із обліку, аналізу та
аудиту предмета дослідження;

– надати загальну характеристику організації облікового процесу
на об'єкті дослідження та визначити загальний фінансовий стан під�
приємства.

– дослідити методологію ведення фінансового, податкового та
управлінського обліку витрат на оплату праці на об'єкті дослідження;

– розглянути напрямки трансформації обліку витрат на оплату

праці відповідно вітчизняної методики обліку до зарубіжної;
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– дослідити методологію автоматизованого обліку витрат на

оплату праці;

– дослідити методику аналізу витрат на оплату праці;

– опрацювати методику проведення аудиту витрат на оплату праці

та визначити її особливості на підприємствах будівельної галузі.

Організація облікового процесу здійснюється у бухгалтерії підпри�

ємства. Бухгалтерія складається із відділень, кожен із яких веде облік

за певним напрямком. Середньоспискова чисельність бухгалтерії складає

7 осіб. Очолює всі відділення фінансовий директор, який також виконує

функції та обов'язки головного бухгалтера, які зафіксовані в посадо�

вих інструкціях.

Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємств є час�

тина доходу та інші кошти одержані внаслідок їх господарської діяль�

ності.

Основою організації оплати праці відповідно, ст. 96 КЗпП України

та ст. 6 Закону № 108 є тарифна система, яка включає: схеми посадо�

вих окладів.

Основним документом, який визначає застосування оплати праці,

розміри основної, додаткової заробітної плати, преміювання праців�

ників, тощо, є Положення про оплату праці на підприємстві. Даний,

документ містить:

– загальні принципи організації оплати праці на підприємстві,

системи і форми оплати праці, які застосовуються до різних категорій

працівників;

– штатний розклад працівників підприємства;

– побудову основної (тарифної) оплати праці з інструкціями по

посадах і професіях тарифних ставок і окладів або порядку розрахунку

в залежності від показників роботи працівника і підприємства в цілому;

– обумовлені доплати, надбавки і компенсації із зазначенням їх

розмірів;

– інші преміальні системи, що використовуються на підприємстві;

– визначений стимулюючий показник, шкала преміювання.

В заключній частині Положення викладені питання оскарження

працівниками розміру нарахованого їм заробітку, порядок і строки

перегляду.

На практиці виплата премій регламентується положенням про

преміювання, яке затверджується наказом по підприємству та погод�

жується з профспілковою організацією. У зазначеному положенні

вказується підстава преміювання та вид такої винагороди.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
О. О. Граматік,

V курс, група 5�МА, спеціальність "Облік і аудит",
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 67�800�83

В. Г. Корчагіна, 
к.е.н., науковий керівник

Розвиток ринкових відносин потребує принципово нових підходів

до управління основними засобами. Організаційно�економічні зміни

в країні вплинули на склад і структуру засобів праці. Основним

джерелом відтворення основних засобів є амортизаційні відрахуван�

ня. Відсутність наукового підходу до розробки механізму відтворення

основних засобів спричинили значне погіршення стану активів.

Проблеми обліку і нарахування амортизації основних засобів є

предметом особливої уваги економічної науки, оскільки амортизація

як економічна категорія, одночасно виступає як витрати виробниц�

тва та як джерело відтворення і, як наслідок, впливає на широке коло

економічних показників якісні оцінки виробничого потенціалу тощо.

В процесі дослідження було виокремлено наступні проблеми обліку

амортизації основних засобів.

1) Проблема визначення ліквідаційної вартості. Одним з про�

блемних питань залишається порядок визначення ліквідаційної

вартості основних засобів через складність оцінки активів у майбут�

ньому. Так, для техніки необхідно робити прогноз на 5�10 років, для

будівель 40�50 років. При цьому фактично неможливо врахувати

вплив на кінцеву вартість багатьох факторів, тому результат буде

досить приблизним. Внаслідок цього, в багатьох господарствах

ліквідаційна вартість взагалі не визначається. Таким чином, сума, яка

підлягає перенесенню на витрати шляхом амортизації, встановлю�

ється на рівні первісної вартості основних засобів, що не відповідає

вимогам національного стандарту бухгалтерського обліку. Завдяки

централізованим нормам усереднених відсотків ліквідаційної вар�

тості основних засобів по групах для усіх підприємств визначення

вартості, яка амортизується, матиме більш об'єктивний характер,

зникнуть розбіжності у сумі ліквідаційної вартості одних і тих же

активів, спроститься порядок її визначення, що приведе до підви�

щення якості облікової інформації.

2) Проблема визначення терміну корисного використання. Виз�

начення терміну корисного використання активів має серйозний

недолік, який полягає у наявності суттєвих розбіжностей і невідпо�
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відності у термінах використання на аналогічні об'єкти у різних

господарствах. Так, проведені дослідження свідчать, що різниця у

встановлених термінах на аналогічну техніку між різними підпри�

ємствами відрізняється майже вполовину (від 5 до 10 років).

Таким чином, втрачається об'єктивність облікової інформації про

нарахування амортизації, що веде до неточностей у фінансовій звіт�

ності. Тому необхідно забезпечити уніфікацію порядку визначення

термінів корисного використання основних засобів на державному

рівні з урахуванням галузевих особливостей. Але при цьому амортиза�

ційна політика підприємства також повинна бути врахована. Для

цього основні засоби слід згрупувати за економічно обґрунтованими

термінами корисного використання, і для кожної групи мають бути

визначені межі, в яких підприємство самостійно може визначити

термін використання. 

3) Проблема використання різних методів нарахування амортиза�

ції. Серед основних причин, які гальмують застосування інших методів

нарахування амортизації, крім прямолінійного та податкового

методу, визначено відсутність належного методичного забезпечення

та типових форм облікових регістрів для обліку і нарахування амор�

тизації за іншими методами. Нові підходи до обліку амортизації

основних засобів зумовили необхідність удосконалення первинних

документів бухгалтерського обліку, оскільки існуючі форми не в

повному обсязі забезпечують інформацією бухгалтерів. З метою нара�

хування амортизації на основні засоби без здійснення додаткових

вибірок і розрахунків, враховуючи, що інвентарна картка є уніфікова�

ним документом, а для розрахунку амортизації за методами, передба�

ченими національними стандартами потрібні різні дані, пропонуємо

здійснити її вдосконалення додатками, диференційованими за мето�

дами амортизації.

Отже, наведені вище проблеми обліку амортизації основних засо�

бів є своєчасними і важливими. їх вирішення значно покращить ді�

яльність облікової ланки на підприємстві, призведе до накопичення

відтворювального фонду, що в свою чергу дасть можливість своєчасно

оновлювати виробничий потенціал підприємства.
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ БАНКУ

В. Л. Грек,
VI курс, група БС�61, спеціальність "Банківська справа", 

Інститут економіки та менеджменту 
Науковий керівник: Столяров В. Ф.

Сьогодні питання отримання прибутку і підвищення ефектив�
ності банківського бізнесу вельми актуальні. Однак, в науковій
літературі ця проблема досліджена ще недостатньо. Тому моєю
метою буде визначення підходів до управління прибутком бан�
ківської установи.

Концепція прибутку зазнавала значних змін і розвитку, але до
нашого часу в економічній літературі існують різні точки зору щодо
прибутку як економічної категорії.

Розглядаючи сутність прибутку з позиції банківського бізнесу,
особливу увагу варто звернути на те, що прибуток являє собою
форму доходу підприємця, який вкладає власний капітал з метою
досягнення окремого комерційного успіху, в той же час він є визна�
ченою платою за ризик здійснення підприємницької діяльності.
Отже, його рівень та рівень ризику знаходяться між собою в прямо
пропорційній залежності. 

Слід зазначити, що прибуток є вартісним показником та харак�
теризує лише ту частину доходу, яка звільнена від витрат, що були
понесені в процесі діяльності.

Значення прибутку є загальновизнаним, однак значення при�
бутковості банківського бізнесу значно ширше, ніж прибуток інших
учасників процесу відтворення, оскільки в ньому зацікавлені значні
верстви населення, підприємницькі структури та держава. Так,
наприклад, зацікавленість в збільшенні прибутку виявляють: 

� акціонери банку, оскільки це пов'язано з доходом на інвесто�
ваний капітал; 

� вкладники, оскільки зростання прибутку сприяє підвищенню
надійності та стійкості банківської установи, що тим самим підви�
щує гарантію збереження вкладів; 

� зацікавленість позичальників пояснюється здатністю банку
надавати позики, розмір яких залежить від розміру та структури
його капіталу, а прибуток � основне джерело; 

� групи населення, підприємства та організації, джерелом дохо�
дів яких є видатки з бюджету, також зацікавлені в збільшенні при�
бутку банків, оскільки значна його частина потрапляє в доходну
частину бюджету. 

в сучасних умовах Секція 1



Виходячи з цієї головної мети, система управління прибутком

має вирішувати такі основні завдання: 

1. Забезпечення максимізації розміру прибутку, що формується

відповідно до ресурсного потенціалу банку і ринкової кон'юнктури. 

2. Забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем при�

бутку і припустимим рівнем ризику. 

3. Забезпечення високої якості прибутку, що формується. Під

час формування прибутку банку мають бути, насамперед, реалізо�

вані резерви його зростання за рахунок операційної діяльності. 

4. Забезпечення виплати необхідного рівня доходу на інвестова�

ний капітал власникам банку. 

5. Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових

ресурсів за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку банку

в майбутньому періоді. 

6. Забезпечення постійного зростання ринкової вартості банку. 

7. Забезпечення ефективності програм участі персоналу в при�

бутку. 

Сучасна теорія банківської справи припускає, що на структурні

підрозділи повинні відноситися тільки ті витрати, що вони несли б

як самостійні банки, а нерозподілені витрати варто відносити на

рахунок головного банку як центру витрат.

Розподіл витрат між підрозділами повинен відповідати їх частці

у використовуваних послугах або наданих ресурсах. Так, економіч�

но виправдано відносити на витрати підрозділів � центрів залу�

чення ресурсів � витрати по сплаті відсотків за залучені ресурси в

частині тих з них, що підлягають обов'язковому депонуванню в

Національному банку України як фонд обов'язкових резервів. 

Таким чином, кінцевий реальний фінансовий результат діяль�

ності структурного підрозділу (прибуток або збиток) включає

балансовий прибуток (збиток), доходи (витрати) по спільних опе�

раціях, доходи (витрати) від внутрішньо системного розподілу

ресурсів, загальнобанківські витрати. 

Реальний фінансовий результат має принципово важливе зна�

чення для об'єктивної оцінки фінансово�економічних результатів

діяльності підрозділів, тому що: 

� дозволяє оцінити ефективність діяльності підрозділу за допо�

могою розрахунку похідних показників (прибутковості, рентабель�

ності); 
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� визначити вплив різних факторів на ступінь його участі у фор�

муванні прибутку банку в цілому; 

� проводити програми матеріального стимулювання працівників

підрозділів.

Прибутковість банківського бізнесу є одним з найважливіших

індикаторів, що характеризують фінансові результати діяльності

банків, є матеріальною основою їх подальшого функціонування та

визначення рейтингу на банківському ринку. Основна задача

банківського менеджменту � не допустити його зниження, оскільки

це неминуче відобразиться як на показниках достатності капіталу,

так і на рівні конкурентоспроможності банківської установи.

БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО
ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

А. С. Григор’єв,
VI курс, ФН�61, спеціальність "Фінанси" Університету "Україна"

Науковий керівник: О. М. Залєтов, к.е.н. доцент

Бюджетування � це необхідна складова фінансового планування,

оскільки основою будь�якого оперативного чи поточного фінансо�

вого плану є система відповідних бюджетів. 

Бюджет і відповідно процес бюджетування � більш вузькі понят�

тя, ніж фінансовий план та фінансове планування. 

Бюджет � це фінансовий документ, що стосується конкретного

напряму діяльності, в якому узгоджуються та фіксуються за обсягами

та розподілом у часі надходження й витрати грошових коштів, доходи

та витрати структурного підрозділу чи підприємства в цілому.

Бюджетування � це процес підготовки, складання та затверджен�

ня системи пов'язаних між собою бюджетів, узгоджених за строками,

напрямами діяльності, підрозділами чи центрами відповідальності. 

До основних функцій бюджетування належать функції плануван�

ня, координації та контролю. 

Бюджетування сприяє виявленню слабких ланок у фінансовому

забезпеченні та в організаційній структурі підприємства, вирішенню

проблем комунікації та розподілу відповідальності між окремими

підрозділами й учасниками виробничого процесу, забезпеченню

належної планової дисципліни. 

в сучасних умовах Секція 1



На основі операційного бюджету формується прогнозна фінансо�
ва звітність, яка відображує очікувані в майбутньому рух грошових
коштів, фінансовий стан підприємства та його фінансові результати. 

Основними формами прогнозної звітності є плани звітів про
фінансові результати та про рух грошових коштів, а також плановий
баланс. Доповнювати чи деталізувати інформацію, наведену у фінан�
сових звітах, можуть додаткові плани (інвестиційних витрат, пога�
шення позик, сплати податків тощо).

Бюджети складають як для окремих структурних підрозділів, так і
для підприємства в цілому. 

Бюджети підрозділів агрегують в основний операційний бюджет,
який визначає діяльність усього підприємства.

Бюджети та плани, що використовуються в процесі їх формуван�
ня, не мають стандартизованої форми і призначені для внутрішнього
використання. Склад і структура бюджетів обґрунтовуються фінан�
совим відділом і затверджуються керівниками підприємства. 

Сьогодні бюджет є невід’ємною частиною прогнозування та кон�
тролю основних показників діяльності підприємства, це інструмент
бізнесу, технологія планування, обліку та контролю коштів і фінан�
сових результатів.

Впровадження бюджетування на великих підприємствах потре�
бує побудови досить складної системи взаємопов'язаних бюджетів, а
також чіткого розподілу функцій і повноважень усіх, хто бере участь
у бюджетному процесі.

Прискорений економічний розвиток та жорстка конкуренція
спонукає керівництво сучасних українських компаній все більше
використовувати бюджетування у своїй діяльності. Бюджетування
виконує функцію інструменту управління рухом коштів та дає мож�
ливість оперативно контролювати ліквідність компаній.

ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИТРАТ,
ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ

Т. І. Григор’єва,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к.тел. (067)�320�42�00

Постановка проблеми. На сучасному ринку України світогляд

складається з переконань та дій, що відображають особливий спосіб

сприйняття, розуміння та оцінки виробничої, підприємницької та

бізнесової діяльності, усвідомлення свого місця у ринковому
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народногосподарському процесі та у системі задоволення потреб

населення за умови, що ці погляди, дії та вчинки спрямовані на

організацію прибуткової або хоча б беззбиткової діяльності

господарюючого суб'єкта.

Система управлінського обліку будується не сама по собі, а

головним чином для рішення завдань оперативного аналізу й

керування на підприємстві. Цей блок має назву "CVP�аналіз", від

англійського терміна "Cost�Volume�Profit аналіз", тобто спільний

аналіз витрат, обсягів реалізації й прибутку.

Виклад основного матеріалу. Серед всіх економічних показників на

підприємстві головна роль належить прибутку. Це пов'язано з тим,

що в ньому концентрується ефект всієї господарської діяльності

підприємства. Крім того, прибуток являє собою основне власне

внутрішнє фінансове джерело, яке забезпечує розвиток торговель�

ного підприємства на принципах самофінансування.

За економічною природою прибуток є перетвореною формою

чистого доходу, а отже, характеризує чистий доход у тому вигляді, в

якому той виступає на поверхні економічних явищ в умовах еконо�

мічної відокремленості виробника. Чистий доход � виражена у

вартісній формі вартість додаткового продукту, який являє собою

основну складову доходу. Джерело чистого доходу � додаткова і

певною мірою необхідна праця. 

Одним з найефективніших і водночас найпростіших методів фі�

нансового аналізу, який використовується для оперативного і стра�

тегічного планування прибутку, є операційний аналіз "витрати � об�

сяг � виробництво". Він дає змогу від слідити залежність фінан�

сових результатів від витрат і обсягів виробництва (реалізації).

Аналіз "витрати � обсяг � прибуток" � це інструмент управлінсь�

кого планування й контролю. Він допомагає зрозуміти взаємини між

ціною виробу, обсягом або рівнем виробництва, прямими витратами

на одиницю продукції, загальною сумою постійних витрат, зміша�

ними витратами й прибутком. Даний аналіз дозволяє також відшу�

кати найбільш вигідне співвідношення між змінними витратами,

постійними витратами, ціною й обсягом виробництва продукції.

Прибуток � це та частина виручки, що залишається після від�

шкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність

підприємства. Прибуток є основним фінансовим джерелом розвит�

ку підприємства, науково�технічного удосконалення його матері�

альної бази і продукції всіх форм інвестування. Прибуток як важли�

ва категорія ринкових відносин визначає такі функції.

в сучасних умовах Секція 1



Із загального (валового) прибутку сплачується податок.
Величина, що залишилась, називається чистим прибутком. З неї
виплачуються борги і проценти за довгострокові кредити штрафи,
пеня, а решта поділяється на дві частини. Перша � прибуток, який
розподіляється між власниками майна (капіталу) підприємства
(акціонерами), спрямовується на заохочувальні виплати його
персоналу за результатами роботи та інші потреби. До другої
частини належить прибуток, який залишається на підприємстві
(нерозподілений прибуток), і використовується на інвестиційні
потреби та створення резервного фонду.

Висновки. Аналіз витрат�обсяг�прибуток містить у собі вивчення
взаємозв’язку наступних факторів:  Ціни товарів.  Обсягу або рівня
виробництва  Змінні витрати на одиницю продукції (VC)  Постійні
витрати (FC)  Комбінації продаваних товарів. 

Аналіз витрат�обсяг�прибуток є ключовим у прийнятті багатьох
рішень, включаючи вибір продукції, установлення ціни на продук�
цію, маркетингову стратегію й використання виробничих потуж�
ностей. Ця концепція настільки поширена в управлінських роз�
рахунках, що торкає фактично всіх сфер діяльності менеджера.
Завдяки широким можливостям використання аналізу витрат�
обсяг�прибуток являє собою кращий інструмент, яким тільки
розташовує менеджер, для виявлення схованого потенціалу при�
бутковості, існування якого можливо в будь�якій організації. 

ПРОБЛЕМИ СТАБІЛЬНОСТІ 
ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

М. П. Гриценко,
VI курс, группа БС�61, спеціальність "Банківська справа", 

Університет "Україна", к. тел. 093�442�89�82
Науковий керівник: Кощєєв О. О.

Сталість грошей означає постійність їхньої мінової вартості, яка

виражається в певній кількості товарів чи послуг, котрі можна при�

дбати на грошову одиницю. І чим довший період, протягом якого

можна купити за одну й ту ж суму грошей одну й ту ж масу товарів та

послуг, тим вища їхня сталість. 

Основними факторами, від яких залежить сталість грошей з боку

товарів, є затрати на виробництво, якість та кількість товарів, а з боку

грошей � їхня внутрішня вартість, маса грошей в обігу та швидкість

їх обертання.
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Що стосується України, то за нинішньої кризи, інфляції, відста�

вання в проведенні об’єктивно необхідних радикальних реформ еко�

номіки, відсутності суттєвих структурних змін, монополізму окремих

галузей та підприємств, а також за колосального зовнішнього полі�

тичного, економічного й цінового тиску щодо енергоносіїв та мате�

ріальних ресурсів, без урегулювання на ринкових засадах широкого

кола економічних процесів ці чинники не стали визначальною при�

чиною нестабільності.

Формування сучасного механізму забезпечення сталості грошей в

Україні насамперед має спиратися на сильну виконавську владу, яка

користувалася б загальною підтримкою населення і яка б на ділі

енергійно проводила радикальні економічні перетворення на всіх

рівнях і стадіях суспільного відтворення.

В Україні нині постала проблема розробки власного механізму

підтримання пропорцій та збалансованості, який забезпечив би до�

статню сталість грошей, стабілізацію фінансів та економіки в цілому.

Економічні мотиви стабілізації пов'язані з гострою потребою

забезпечення збалансованості сировини, напівфабрикатів і готової

продукції; нормальних пропорцій між товарами народного спожи�

вання та засобами виробництва, без чого неможлива соціальна орі�

єнтація економіки; досягнення оптимальної величини (частки) не�

обхідного продукту, з тим щоб він стимулював підвищення продук�

тивності праці; ефективне використання могутнього потенціалу

високоякісної робочої сили, яка ще зберегла національну психоло�

гію, традиційну любов до праці, бережливість та схильність до витон�

ченої, скрупульозно виконуваної роботи.

За умов нормального господарювання всі ці фактори здатні допо�

могти перебороти кризу й швидко наблизити Україну до рівня циві�

лізованого світу і, навпаки, невиправдано низька питома вага необ�

хідного продукту в загальному результаті живої раці суспільства не

лише погіршує економічне становище, а й посилює відчуження

виробника від створеного ним продукту, руйнує стимули до високо�

якісної сумлінної праці, дезорганізує виробництво й обмін. Сьогодні

за середньої продуктивності праці в Україні на рівні 60�80% розвину�

тих країн світу показник споживання гірший у 70�200 разів.

Соціально�політичні мотиви стабілізації передусім пов'язані з не�

безпекою інфляції, яка не лише знижує життєвий рівень, а й загро�

жує самому існуванню та виживанню незалежної і демократичної

України. Нині падіння споживання вже сягнуло такого рівня, що

в сучасних умовах Секція 1



спричинило до погіршення здоров'я, зниження працездатності робо�

чої сили. Тому зупинити процес зниження рівня життя � найваж�

ливіша мета стабілізаційних заходів. Серед них провідними повинні

стати формування ринкового середовища у сфері робочої сили,

забезпечення свободи підприємництва та гарантії отримання адмі�

ністративне необмежених доходів, які мають визначатися лише

реальним внеском у зростання суспільного багатства.

Фінансові мотиви заінтересованості у стабілізації валюти випли�

вають з негативного впливу інфляції на державні фінанси. Інфляція

постійно створює перешкоди стабільності надходжень до держав�

ного бюджету і знецінює їх. Крім цього, вона зупиняє інвестиційний

процес, занепад виробництва, що, в свою чергу, загрожує катас�

трофічне скоротити надходження коштів і до державного бюджету.

Реальні надходження до державного бюджету не зростають навіть від

прямої емісії паперових грошей, оскільки на певній стадії інфляції

їхнє знецінення відбувається швидше, ніж їхня емісія.

Отже, цілий комплекс мотивів діє на суспільство так, аби під�

штовхувати його до проведення політики стабілізації валюти, фор�

мування такої фінансової системи, яка не залежала б від зовнішнього

неконтрольованого деструктивного впливу, спиралася б на незалеж�

ну економіку й народ України.

УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ
ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Губанов,
ІV курс, група МО�52�11, 

спеціальність "Менеджмент організацій і адміністрування",
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини "Україна",

О. С. Шевчук, 
к.пед.н., доцент, науковий керівник

Підвищення ефективності виробництва продукції є одним із го�

ловних завдань розвитку економіки України. Необхідною умовою

їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в

першу чергу економічно їх обґрунтовуючи. 

Водночас проблеми пов’язані з виробничою діяльністю є над�

звичайно різноманітними та потребують додаткового дослідження

та пошуку їх розв’язання.
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Аналіз ступеня розробленості проблеми управління операцій�

ними процесами на підприємстві в сучасних умовах показує, що,

незважаючи на поглиблену увагу до неї вітчизняних і зарубіжних

вчених, багато аспектів досліджені недостатньо. 

Будь�які зміни зовнішніх чинників призводять до різноманітних

змін в самій операційній системі, які можуть мати як позитивні, так

і негативні наслідки, а від цього залежить прибутковість підпри�

ємства. Тому виробнича система повинна бути пристосована до

таких змін і, відповідно, реагувати з метою забезпечення постій�

ності своєї ефективності. 

Існує багато прикладів ефективної роботи вітчизняних підпри�

ємств. Найбільш яскравим з них є діяльність компанії "САН ІнБев

Україна", яка є безперечним лідером на українському пивному

ринку з 2000 року. 

Актуальність теми дослідження полягає саме в значимості

операційної системи для розвитку організації та в пошуку ефек�

тивних шляхів оптимізації виробництва.

Проведене дослідження дає підстави зробити висновки в тео�

ретичному, аналітичному та рекомендаційному аспектах.

Завдання управління основним виробництвом на підприємстві

АТ "Янтар" визначаються загальними положеннями та вимогами, а

також конкретними виробничими умовами. Раціональна організа�

ція виробничого процесу і всіх його частин здійснюється на основі

таких принципів, як диференціація, концентрація, інтеграція, спе�

ціалізація, паралельність, пропорційність, безперервність, ритміч�

ність, гнучкість тощо. Одним із шляхів ефективного управління

підприємством в умовах ринку є застосування методу оперативного

регулювання виробництвом. 

Згідно даних маркетингового аналізу була виявлена закономір�

ність сезонного коливання виробництва й реалізації продукції:

кожного року спостерігається різке зростання в літній сезон, і

зменшення � в осінньо�зимовий сезон. Таким чином, у зв'язку з

різкими коливаннями обсягів виробництва значно підвищується

роль організації та оперативного регулювання виробництва. 

Проведене дослідження управління виробництвом та бізнес�

процесами АТ "Янтар" дає підстави запропонувати конкретні

заходи щодо вдосконалення управління операційною системою

підприємства. При цьому, слід вирішувати цю проблему комплекс�

но, включаючи не тільки виробництво, а й постачання, інформа�

ційне, фінансове забезпечення тощо.

в сучасних умовах Секція 1



Необхідно удосконалити систему оперативного зворотного

зв'язку, що дозволить забезпечити кожному співробітникові мож�

ливість оперативно довести свою інформацію до будь�якого рівня

керівництва.

При плануванні ширше використовувати метод "планування

нагору", тобто висування пропозицій безпосередніми виконавцями

планів з наступним колективним обговоренням і затвердженням на

правлінні. 

Потребує подальшого розвитку запровадженого на підприємстві

відділу контролінгу, який має забезпечити оперативний моніторинг

та аналіз виконання планових показників, розрахунок ефектив�

ності роботи підприємства, підготовку пропозицій керівництву для

прийняття управлінських рішень по корегуванню планів і таким

чином дасть змогу більш оперативно реагувати на зміни ринкової

ситуації.

В структурі керування постачанням і матеріалами слід передба�

чити створення служби логістики, це дозволить на 20% скоротити

простої транспорту при завантаженні готової продукції.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА АНАЛІЗУ 

ЇХ ВПЛИВУ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Гузій З.,
VI курс, Інститут економіки та менеджменту

Науковий керівник: д.е.н., проф. Сук Л.К. 

В економіці підприємств важливе значення відіграє науково�

обґрунтований бухгалтерський облік і аудит витрат виробництва, що

формує інформацію про використання матеріальних, трудових і

фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в

кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства і

об'єднань. Облік затрат на виробництво і калькулювання собівар�

тості продукції має найбільшу специфіку в зв'язку з особливостями

технології виробництва на підприємствах різних галузей і підгалузей

промисловості.

Метою створення системи управління загальновиробничими

витратами та їх впливу на собівартість є набір елементів (складових),

за допомогою яких здійснюється збирання та оброблення даних про
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витрати, а також надання інформації для прийняття управлінських

рішень саме в той момент, коли вона може бути використана най�

ефективніше.

В процесі дослідження особливостей організації та методики бух�

галтерського обліку загальновиробничих витрат було встановлено,

що одним із найважливіших питань в цьому напрямку, які необхідно

вирішити є вдосконалення документообороту з обліку витрат, що

впливає на контроль собівартості продукції. Графік документообо�

роту на підприємстві повинен забезпечити оптимальну кількість

підрозділів та виконавців через які проходить кожний первинний

документ, визначити мінімальний термін його знаходження в

підрозділах, а також сприяти поліпшенню контрольних функцій

бухгалтерського обліку. В цілях покращення організації по обліку

загальновиробничи витрат на підприємстві повинні бути розроблені

раціональні маршрути проходження документів через виконавців.

Для того щоб правильно організувати роботу бухгалтерської служби

з обліку витрат на підприємстві, необхідно достатньо чітко виз�

начити обсяг службових обов'язків, права і відповідальність бух�

галтера з обліку витрат на підприємстві. Її застосування дозволяє не

тільки ефективно використовувати,  але й прискорити процес

документообороту, підвищити оперативність просування облікової

інформації.

В процесі визначення організації бухгалтерського обліку на базо�

вому підприємстві встановлено, що бухгалтерський облік витрат, в

тім числі загальновиробничих, організований згідно вимог чинного

законодавства та здійснює позитивний вплив на собівартість про�

дукції підприємтсва. 

В підсумку скажу, що системний підхід до управління загально�

виробничими витратами підприємства та враховуючи особливості

виробництва обумовлюють можливість застосування моделі розпо�

ділу загальновиробничих витрат, яка дозволяє максимально набли�

зити показник фактичної собівартості до більш реального його зна�

чення з метою цілеспрямованого формування і використання витрат

для підвищення ефективності функціонування підприємства. 

в сучасних умовах Секція 1



УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА

С. П. Гук,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к.тел. (097)�686�86�34
Н. С. Усик, 

ст. викладач, науковий керівник 

Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України характе�

ризується необґрунтованими політичними подіями, некерованими

інфляційними процесами, нестабільністю суспільних зв'язків та

іншими несприятливими для розвитку економіки чинниками. Резуль�

татом впливу несприятливих чинників є зниження ділової активності

підприємств, їхня низька платоспроможність, яка здебільшого при�

зводить до кризового стану господарюючих суб'єктів. 

Основні результати дослідження. Система інформаційного забезпе�

чення обліку дебіторської заборгованості підприємства складається 

з двох частин � фінансової та управлінської. Відповідно до статті 

1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні", бухгалтерський облік � процес виявлення, вимірювання,

реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі

інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім

користувачам для прийняття рішень, а управлінський облік (вну�

трішньогосподарський) � система обробки та підготовки інформації

про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі

управління підприємством.

Щодо операційного циклу дебіторська заборгованість поділяється

на довгострокову (не виникає під час нормального операційного

циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу) та поточну

(виникає під час нормального операційного циклу) . Види класифіка�

ційного групування довгострокової і поточної дебіторської заборгова�

ності надано Планом рахунків бухгалтерського обліку активів,

капіталу, зобов'язань і господарських операцій № 291 та Інструкцією

до його застосування .

До довгострокової дебіторської заборгованості відносяться: забор�

гованість за майно, яке передане у фінансову оренду (субрахунок 181),

довгострокові векселі одержані (субрахунок 182), інша дебіторська

заборгованість (субрахунок 183).
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Рішення щодо внутрішньої стандартизації управлінського обліку

на підприємстві повинне пройти декілька етапів:

1) визначення сфер діяльності, які необхідно стандартизувати;

2) розробка відповідних стандартів;

3) узгодження розроблених стандартів;

4) впровадження узгоджених стандартів;

5) термін випробування (експеримент) впроваджених стандартів;

6) аудит впроваджених стандартів.

З метою прискорення інкасації дебіторської заборгованості та

запобігання її збільшення в майбутньому необхідно розробити чіткий

план дій, зосереджених у внутрішньому документі. У стандарті управ�

лінського обліку дебіторської заборгованості необхідно зазначити такі

складові: мету і призначення стандарту, сферу застосування, тлума�

чення абревіатур, відповідальних осіб, описання процесу реалізації

товарів (вхідні і вихідні дані, перебіг процесу), примітки, нормативні

посилання, документальне оформлення, критерії ефективності (по�

казники досягнення мети). Опис процесу виникнення дебіторської

заборгованості повинен містити такі елементи: аналіз фактичного

стану дебіторської заборгованості підприємства, аналіз стану дебітор�

ської заборгованості на ринку, аналіз клієнтів (фінансовий стан

звітності, їхнє становище на ринку, наявність неофіційних даних),

вибір типу кредитної політики (лояльна, помірна, агресивна) і де�

тальне обґрунтування вибору, класифікаційне групування клієнтів,

застосування знижок за скорочення терміну розрахунків та штрафних

санкцій за його порушення.

Висновки. Слід зазначити, що досконала обробка та підготовка

інформації для прийняття управлінських рішень неможлива без

впровадження на підприємствах політики управлінського обліку. Цю

політику необхідно регламентувати документом "Наказ про політику

управлінського обліку на підприємстві", який включатиме такі

розділи: управлінський облік активів, управлінський облік власного

капіталу та управлінський облік зобов'язань. З метою деталізації вимог

до підготовки інформації про управління дебіторською заборгова�

ністю на підприємстві доцільно розробити внутрішній стандарт

управлінського обліку дебіторської заборгованості.

в сучасних умовах Секція 1



МЕТОДИ Й ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. С. Гусаков, 
VI курс, група МО�52, спеціальність "Менеджмент організацій",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (093)�235�18�21
Р. П. Вдовиченко, 

к.п.н., доцент кафедри, науковий керівник

Держава може використовувати різні форми активізації розвитку

інноваційної сфери: від програм сприяння поширенню знань до

стимулювання трансферу новітніх технологій.

Одним із найдієвіших інструментів підтримки державою іннова�

ційної діяльності є її регламентація та створення сприятливого інс�

титуційно�правового середовища для суб'єктів інноваційного про�

цесу.

Регулювання інноваційної діяльності, відповідно до Закону

України "Про інноваційну діяльність", може здійснюватися на різних

рівнях управління державою різними державними структурами � від

Верховної Ради до органів виконавчої влади на місцях. їх участь у

регулюванні інноваційних процесів обумовлена тими функціями,

які вони виконують у загальній системі управління економікою

країни.

Реалізація державної інноваційної політики забезпечується орга�

нами державного управління через систему методів та інструментів

державного регулювання.

Методи державного регулювання інноваційної діяльності � прямі

та опосередковані способи впливу органів державного управління

на поведінку суб'єктів інноваційної діяльності з метою підвищення

їх інтересу до створення, освоєння і поширення інновацій та реалі�

зації на цій основі інноваційної моделі розвитку країни.

Інструменти (засоби) державного регулювання інноваційної

діяльності � акти нормативно�правового або директивного харак�

теру, які регулюють окремі аспекти інноваційної діяльності.

Класифікація інструментів державної інноваційної політики

може здійснюватися на основі підходу "попит � пропозиція". Суть

його полягає в тому, що держава здійснює вплив через стимулюван�

ня попиту на інноваційні продукти, пропозицію таких продуктів,

інструменти створення сприятливого інституційно�правового сере�

довища для підприємців�інноваторів.
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Інструменти регулювання попиту. Це укладені центральними або

регіональними органами державного управління договори із суб'єк�

тами інноваційної діяльності щодо розроблення й виробництва ін�

новаційних продуктів, технологій та послуг.

Інструменти регулювання пропозиції. Дії, спрямовані на забез�

печення інноваторів фінансовою та технічною допомогою, в тому

числі створення інноваційної інфраструктури: надання інноваторам

грантів, позик, субсидій, гарантованих кредитів, дослідницьких по�

даткових кредитів; забезпечення дослідників та інженерів відпо�

відним обладнанням і приладами, приміщеннями та сервісом;

створення державних інституцій для поєднання науки й вироб�

ництва різних форм власності.

Інструменти створення сприятливого середовища для інновацій�

ного процесу. До них відносять передусім податкові пільги, пільгове

кредитування і субсидування; страхування і гарантування, надання

прав на прискорену амортизацію устаткування; розвиток державою

патентного права, правничих засад виробництва та споживання

якісної продукції � системи стандартизації і сертифікації вироб�

ництв та окремих видів продукції, регулювання монопольних під�

приємств і видів діяльності, дозвіл тимчасової монополії іннова�

тора. Це створення сприятливих умов для міжнародної комерційної

діяльності. Мова йде про торговельні угоди, зовнішньоекономічні

тарифи, режими валютного регулювання, відстоювання прав та

інтересів вітчизняних інноваторів у міжнародній кооперації праці та

захист у випадках недозволеної чи несумлінної конкуренції. Це

також розвиток і підтримка системи освіти в країні (повне або

часткове фінансування закладів загальної освіти, університетів,

спеціальної фахової підготовки, системи безперервного навчання і

перекваліфікації робочої сили, курсів вузькопрофільного тренінгу

та менеджменту), створення умов для особистісного розвитку лю�

дини, соціальне страхування, охорона здоров'я, довкілля тощо.

Застосовуючи ці інструменти, держава може уповільнювати або

прискорювати темпи інноваційного процесу, підвищувати або

знижувати ефективність інноваційної діяльності. Важливо визна�

чити оптимальне співвідношення між ними, щоб уникнути "руч�

ного" управління інноваційними процесами і сформувати ефектив�

ний економічний механізм їх стимулювання.

в сучасних умовах Секція 1



УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Данилюк Т. В.,
VI курс, група БС�61, спеціальність "Банківська справа", 

Інститут економіки та менеджменту, 
Науковий керівник Кощєєв О. О.

Налагождена і успішно функціонуюча банківська система є

основою зростання і стабільності економіки будь � якої держави.

Банки в її структурі тісно взаємодіють з ринковою структурою

завдяки перетіканню капіталу на фінансовому ринку. Важливим

аспектом являється фінансовий показник � дохід, що відображає

ефективну діяльність банку.

Одна з основних цілей банку � одержання прибутку, що є дже�

релом виплати дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фон�

дів банку, базою підвищення добробуту працівників банку.

Формування прибутку банку визначається специфікою діяль�

ності даної установи, спектром операцій, а також діючою системою

обліку. Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського об�

ліку і звітності кінцевим фінансовим результатом діяльності банку є

одержання чистого прибутку, який являє собою залишок доходу

після покриття всіх загальних банківських витрат, сплати податків,

відрахувань у фонди.

Значення прибутку для банку очевидне. Отримання достатнього

розміру прибутку необхідно банкам для залучення нового капіталу,

який дозволяє збільшити обсяг та підвищити якість наданих послуг.

Прибуток стимулює діяльність керівництва банку по розширенню

та покращенню операцій, зниженню витрат та розвитку банківсь�

ких технологій. Якщо в банківському бізнесі отриманий доход на

інвестований капітал буде нижчим, ніж в інших галузях, то капітал

буде спрямований в більш прибуткові сфери діяльності.

Прибуток є найважливішим показником оцінки діяльності банку.

Найважливішим фактором, що впливає на суму всіх видів прибутків

банку, є розмір доходів, який отримується в процесі діяльності.

Доходи банку є базою для розвитку його діяльності, яка

забезпечує вирішення таких завдань:

� Основна частина доходів банку є джерелом покриття витрат,

пов'язаних зі здійсненням банківської діяльності. Реалізація цього

завдання забезпечує самоокупність операцій банку.
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� Частина доходів банку є джерелом формування чистого прибут�

ку, за рахунок якого банк формує фонди та резерви для подальшого

його розвитку та зниження ризиків. За допомогою реалізації цього

завдання банк розвивається в довгостроковому періоді та забезпечує

самофінансування розвитку на розширеній основі в майбутньому

періоді.

Основою системи управління доходами банку є їх планування з

подальшим контролем за реалізацією розроблених планів. Плану�

вання в банку передбачає розробку системи планів та внутрішніх

показників фінансової установи, що забезпечує економічний розви�

ток банку, підвищення ефективності активів, збільшення доходів і

зростання ринкової вартості акцій.

Планування доходів банку базується на використанні трьох ос�

новних систем:

� Форми реалізації стратегічного планування базуються на

розробці політики формування доходів (плітика управління

доходами), період планування до трьох років.

� Форми реалізації поточного планування базуються на розробці

поточних фінансових планів за основними аспектами формування

доходів банку, період планування один рік.

� Форми реалізації оперативного планування базуються на роз�

робці і доведенні до виконавців бюджетів за основними питаннями

формування доходів, період планування місяць, квартал.

Під час управління доходами головна увага приділяється опера�

ціям по розмущенню ресурсів. Вони є основним джерелом доходів

банку, їх ефективність визначає кінцевий фінансовий результат.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА 
В ОБОРОТНИХ КОШТАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЇХ СКЛАДУ

Г. Л. Девіза,
V курс, група 5�МФ, спеціальність "Фінанси і кредит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 69�55�296
Т.А. Чернявська, 

к.е.н., доцент, науковий керівник

В умовах ринкових відносин оборотні кошти здобувають особ�

ливо важливе значення. Адже вони являють собою частину про�

дуктивного капіталу, що переносить свою вартість на знов створений

продукт повністю і повертається до підприємця в грошовій формі

в сучасних умовах Секція 1



наприкінці кожного кругообігу капіталу. Таким чином, оборотні

кошти являються важливим критерієм у визначенні прибутку

підприємства.

Господарсько�підприємницька діяльність неможлива без оборот�

них коштів. Ця потреба є одним з об'єктів фінансового планування і

відображення в обліку та звітності. Розмір оборотного капіталу, який

утворює кожну складову поточних активів, має відповідати потребам

і можливостям підприємства зі створення й реалізації продукції.

Наявність у підприємства достатніх оборотних коштів оптималь�

ної структури � необхідна передумова для його нормального

функціонування в умовах ринкової економіки. Немає оборотних

коштів, немає виробництва. Тому на підприємстві повинне прово�

дитися нормування оборотних коштів, завданням якого є створення

умов, що забезпечують безперебійність виробничо�господарської

діяльності фірми.

У сучасній економічній літературі нормування оборотних засобів

трактують як економічно обґрунтований розрахунок мінімальної

потреби у фінансових ресурсах, необхідних підприємству для ство�

рення мінімальних запасів товарно�матеріальних цінностей, які

забезпечують його нормальну роботу. Таким чином, основним кри�

терієм нормування є те, що норматив оборотних засобів являє собою

мінімальну їх величину, яка відповідає потребам підприємства.

Величина оборотних засобів, необхідних підприємству для нор�

мальної виробничої діяльності, розраховується шляхом визначення

норм і нормативів оборотних засобів, які повинні забезпечити по�

стійну потребу підприємства у виробничих запасах, незавершеному

виробництві з урахуванням умов виробництва, постачання та збуту

продукції.

Наразі в сучасній економічній літературі й практиці існують різні

підходи щодо визначення нормативів оборотних засобів, що зумов�

лює існування різних методів нормування. Можна визначити, що

основними з них є аналітичний (дослідно�статистичний), коефіці�

єнтний і метод прямого розрахунку.

Аналітичний або дослідно�статистичний метод передбачає аналіз

наявних товарно�матеріальних цінностей з подальшим коригуван�

ням фактичних запасів і вилученням з них надлишкових і застарілих. 

Коефіцієнтний метод полягає в уточненні чинних на початок

розрахункового періоду нормативів оборотних засобів згідно зі змі�

нами в цьому періоді показників виробництва, що впливають на
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величину цих засобів. За вказаним методом норматив оборотних

засобів визначають як співвідношення між темпами зростання

обсягів виробництва та величиною нормованих оборотних коштів у

базовому році. Але можна погодитися з окремими економістами, що

це є надзвичайно спрощений метод нормування оборотних засобів,

який через необґрунтоване заниження нормативів не створює умов

підприємству для налагодження ритмічної роботи через нестачу

матеріальних ресурсів. При цьому підприємство систематично

відчуває фінансові труднощі або має надмірно високі виробничі

запаси. 

Метод прямого розрахунку полягає у визначенні норми й нор�

мативу за кожним елементом оборотних засобів, ураховуючи умови

постачання, організації виробництва й технології та збуту готової

продукції на підприємстві. У практиці господарювання він є основ�

ним, найбільш точним і науково обґрунтованим, а інші методи

розрахунку використовуються здебільшого як допоміжні. 

Виходячи з вищенаведеного витікає, що нормування оборотних

засобів на підприємствах підвищує ефективність їх використання

через установлення оптимальної структури оборотних засобів за

сферами їх функціонування та вирішення проблеми співвідношення

власних і залучених джерел фінансування оборотних засобів.

РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОГО 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Д. М. Дейнека,
V курс, група 5МФ, спеціальність "Фінанси та кредит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. 0990400878
М. А. Панчук, 

старший викладач, науковий керівник

В Україні формування системи недержавного пенсійного забез�
печення за допомогою утворення різного роду фондів почалося ще
в 1992 р. У своїй більшості недержавні пенсійні фонди були фак�
тично товариствами відкритого типу, заснованими фізичними або
юридичними особами � приватними підприємствами або держав�
ними установами, а також у формі акціонерних товариств, де акці�
онерами могли бути як фізичні, так і юридичні особи, страхові ком�
панії. Трасти і громадські організації так само створювали пенсійні
програми.

в сучасних умовах Секція 1



У середині 1996 р. нараховувалося приблизно 40 недержавних

пенсійних фондів (НПФ). Цікавий досвід напрацьовано великими

недержавними пенсійними фондами, у числі яких СПАС (м. Київ),

"Добробут" (м. Київ), "Печерський" (м. Київ), ПФ банку "Україна"

(м. Київ), ПФ "Укоопспілка" (м. Київ), "Європейський" (м. Харків),

ПФ банку "Україна" "Народний" (м. Одеса) і "Оберіг" (м. Харків).

Статутний капітал недержавних пенсійних фондів складав 20�30

тис. грн. Кількість вкладників недержавних пенсійних фондів

нараховувалася на рівні 500�700 тис., а сума активів � близько 1,5

млн. дол. США.

Недержавні пенсійні фонди є новими інститутами в економіці

України. У відповідності з нормами законодавства, недержавні

пенсійні фонди створюються у вигляді відкритих, корпоративних

та професійних пенсійних фондів. Зазвичай у структурі недержав�

них пенсійних фондів переважають відкриті пенсійні фонди, що

обумовлено більшою свободою діяльності (вкладником фонду може

бути будь�яка фізична або юридична особа, розмір пенсійних внес�

ків може встановлюватися індивідуально для кожного учасника).

Така ситуація сприяє конкуренції на ринку послуг з недержавного

пенсійного забезпечення, що дає можливість обирати пенсійний

фонд з найбільш вигідними умовами.

За порівняно невеликий період часу (із початку 2005 р. до

початку 2009 р.) відбулося майже п'ятикратне зростання кількості

недержавних пенсійних фондів, яке обумовлене, в основному,

високими темпами створення відкритих НПФ. Так, наприклад,

якщо кількість корпоративних фондів зросла на 9, або у 1,4 рази, то

кількість відкритих недержавних пенсійних фондів за цей же період

збільшилася з 16 до 63, або у 4,5 рази. Меншими темпами збільшу�

валася кількість професійних недержавних пенсійних фондів.

Інтенсивний розвиток інституту недержавного пенсійного

забезпечення та формування недержавних пенсійних фондів як

фінансових установ сприяли збільшенню попиту на послуги з

адміністрування пенсійних фондів, про що свідчить зростання

кількості ліцензій на проведення відповідної діяльності.

До Державного реєстру фінансових установ станом на 01.01.2009 р.

внесено інформацію про 61 суб'єкт, що здійснює (або планує

здійснювати) діяльність з адміністрування недержавних пенсійних

фондів. Ліцензії на проведення діяльності щодо адміністрування

НПФ одержані 36 суб'єктами, при цьому із загальної кількості
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ліцензіарів 8 є професійними адміністраторами, 7 суб'єктів одер�

жали ліцензію на проведення діяльності з адміністрування і управ�

ління активами пенсійних фондів. Ще 21 суб'єкт одержали ліцензії

на проведення діяльності з адміністрування, управління активами

пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування.

Основними факторами, що стримують розвиток недержавного

пенсійного страхування є: низька інформованість громадян щодо

пенсійної реформи; низька довіра громадян до фінансових інститу�

тів; низький розвиток фондового ринку; відсутність фінансової

підтримки з боку держави; низька зацікавленість більшості підпри�

ємців створювати корпоративні пенсійні фонди через великі відра�

хування до НПФ; низькі доходи громадян.

Незважаючи на це, система недержавного пенсійного страху�

вання має великі перспективи. За оцінками експертів, населення

України володіє значним інвестиційним потенціалом. Йдеться про

створення конкурентоспроможного фінансового сектора, який у

змозі мобілізувати та надавати економіці України через систему

НПФ значні інвестиційні ресурси. 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ СЕЗОННОСТІ НА ГОТЕЛЬ «PALLADIUM»

C. О. Деменко,
VI курс, група ГРС�6, спеціальність "Готельно�ресторанна справа",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини "Україна" 
Науковий керівник: А.М. Іванов, 

к.е.н., доцент 

З даних агрегованої фінансової звітності за ф.2. видно вплив

сезонності на діяльність готелю "Palladium", а саме: різке падіння

виручки за літній період. Це пояснюється тим, що більша кількість

клієнтів обирає відпочинок у готелях, які знаходяться дуже близько

від узбережжя моря, насамперед � "Отрада". З 16.12.2011 по

01.01.2012 року розпочався сезон, коли головні літні розважальні

площадки Аркадії "Ітака" та "Ібіца" закриті, а розважальні програми

переведені в нічний клуб "Palladium", який розташований під одним

дахом з однойменним готелем. Саме тому туристи, які приїздять на

великі концертні програми, зупиняються в готелі "Palladium".

На сьогоднішній день обсяг отриманої виручки не забезпечує

підприємство обіговими коштами в повному об'ємі, для здійснення

нормальної діяльності. Також відчутний вплив світової фінансової

кризи, оскільки валові доходи впали в порівнянні з аналогічним

в сучасних умовах Секція 1



періодом 2010 року, хоча за даними форми, якщо аналізувати гори�

зонтально, то є наявний ріст у 1,67 рази, але якщо розглядати в

комплексі, то частину отриманих доходів підприємство відобра�

жало на статті "інші операційні доходи", якщо сумувати дані статі та

порівняти з результатами за 2011 рік, то наявне падіння валового

доходу 108,0 тис. грн.

Якщо аналізувати зі сторони витрат, то найбільші витрати

припадають з початку липня по початок жовтня, але саме в цей

період часу виручка від реалізації є найменшою, тому отримується

значний фінансовий збиток, який не в змозі перекрити доходний

період. Відносно велика величина валового доходу за перший квар�

тал у 156,2 тис. грн., пояснюється переносом сум отриманого дохо�

ду за січень. 

За статистичними даними протягом 2011 року підприємство

обслужило значну кількість туристів. Основний контингент, що

проживав та користувався послугами готелю "Palladium", є туристи

з України, білшою мірою з південних областей, туристи з Молдови,

Придністров'я, Російської Федерації. Велика кількість закордонних

туристів можна пояснити лише бажанням керівництва працювати з

даним сегментом ринку (на підприємстві присутня вся ресурсна

база для обслуговування цього сегменту туристичного ринку).

Валовий дохід задекларований за 2011 рік складає � 823,1 тис. грн. 

Данні відвідувань готелю свідчать, що 100% наповнюваність

клієнтами спостерігається у січні 2011, 2012 років та в лютому 2011

року (159 клієнтів), лютому 2012 � 125 клієнтів Найменша кількість

туристів користується послугами готелю в літній період. Їх міні�

мальна кількість спостерігається у 8, 10 місяцях (12 та 6 осіб

відповідно).

Клієнти, які відвідують нічний клуб "Ітака", що функціонує в

Аркадії у весняно�літній період, в більшій ступені зупиняються в

готелі "Palladium", коли клуб закривається з вересня до квітня

включно, а кількість клієнтів дорівнює нулю. 

Слід зазначити, що саме завдяки закриттю розважального клубу

"Ітака", послугами якого користується туристи, вони і після

закриття вимагатимуть тих самих розваг, що були в клубі, але їм

дану послугу пропонує вже зимовий нічний клуб, який знаходиться

під одним дахом з готелем "Palladium". Даний факт також пояснює

проблему сезонності попиту на готельєрську послугу в Одесі.
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В світлі даного аналізу можна стверджувати, що в даний час

підприємство найбільш вразливе несприятливим ринковим фак�

торам, що впливають на його доходність. Одним з основних фак�

торів є сезонність, що підкріплена вузькою спеціалізацією даного

підприємства. Якщо реально подивитись на речі, то завантаженість

даного готелю зимою створюється завдяки наявності в приміщенні

готелю великої концертної площадки та закладу харчування, які

посилюють свою роботу з прийому туристів у період, коли літні

площадки Аркадії зачинені на зимовий сезон. Але даний пози�

тивний фактор буде скорочуватись щороку, оскільки даний регіон

не залишається поза увагою закордонних інвесторів, які готові

асигнувати значні суми у розвиток туристичного бізнесу, що в свою

чергу буде посилювати конкуренцію на цьому ринку в даному

регіоні та будівництва цілодобових закладів розваг в Одесі і Аркадії

в тому числі. 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

О. І. Демченко, 
V курс, група 5МАз, спеціальність "Облік і аудит"

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. 0955530580
М. А. Панчук, 

ст. викладач, науковий керівник

Ефективність управління економікою залежить передусім від

якості отриманої інформації, цінність якої визначається придатністю

комплексно характеризувати діяльність складних за своєю структурою

об'єктів, зокрема сучасних підприємств. Показники, що кількісно

характеризують зміни на підприємстві, формуються у звітності, яка

узагальнює первісний масив даних про їх господарську діяльність.

Ключове місце серед видів звітності посідає фінансова, яка, виходячи

з даних бухгалтерського обліку, повинна повно і всебічно характери�

зувати фінансовий стан та кінцеві результати діяльності підприємства.

Форми фінансової звітності, розроблені в Україні за принципами

Міжнародних стандартів фінансової звітності, розкривають інформа�

цію про склад активів, структуру зобов'язань та власного капіталу,

отримані доходи і понесені витрати, фінансові результати, рух гро�

шових коштів тощо. Проте аналіз змісту та структури фінансової

звітності свідчить про необхідність вирішення ряду питань, пов'язаних
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із недосконалістю методичних підходів до формування окремих по�

казників, їх неузгодженість та відсутністю даних аналітичного харак�

теру, що призводить до необ'єктивності звітної інформації й усклад�

нює прийняття управлінських рішень внутрішніми і зовнішніми

користувачами.
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової

звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, резуль�
тати діяльності та рух грошових коштів підприємства. В економічній
літературі широко використовують поняття «звітність», «бухгал�
терська звітність» і «фінансова звітність». Це пояснюється традиціями,
які склалися в обліковій політиці нашої країни, та термінологією нової
національної системи обліку.

Бухгалтерська звітність � поняття більш ширше, оскільки представ�
лене як внутрішньою, так і зовнішньою звітністю, а також додатко�
вими показниками. У зв'язку з цим фінансова звітність є однією зі
складових бухгалтерської, остання може додатково на вимогу
користувачів розкривати окремі об'єкти обліку або інші аспекти
діяльності підприємства. На відміну від бухгалтерської, у фінансовій
звітності передбачена системність і взаємоузгодженість показників,
відображених у різних формах, не наводяться натуральні показники та
детально не розкриваються окремі об'єкти обліку. Більше того,
фінансова звітність є публічною і оприлюднюється відповідно до ви�
мог законодавства. Однак, вона задовольняє не лише потреби кон�
кретного користувача, але є засобом визначення ефективності госпо�
дарювання будь�якого підприємства. Таким чином, частина бухгал�
терської звітності � фінансова звітність � чітко регламентована,
встановлені строки і подання. Інша частина бухгалтерської звітності
немає подібних обмежень і встановлених правил.

Нині актуальним залишається питання щодо наведення додатко�
вих даних, знаходження оптимального поєднання необхідної та ко�
рисної інформації та вибір форми її розкриття. Вирішення його
можливе двома шляхами. Перший полягає у розширенні даних
традиційних форм звітності, а другий � у збільшенні обсягу приміток і
пояснень до звітності.

Сучасні тенденції розвитку бухгалтерської фінансової звітності

передбачають посилити акцент на примітках і поясненнях, метою

яких є розкриття, внесення коректив, уточнення і доповнення інфор�

мації основних звітних форм. Удосконалення приміток і пояснень

повинно полягати перш за все, в їх глибшій прив'язці до основних

форм, що підвищить їх аналітичну цінність.
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Затверджені форми фінансової звітності не містять спеціального

розділу, який давав би оцінку фінансовому стану підприємства. Пи�

тання про фінансовий аналіз розглядається на підприємствах нере�

гулярно. Доповнення існуючих форм розділом «Оцінка фінансового

стану» дозволило б обробляти інформацію за визначеними правила�

ми, накопичувати за інших однакових умов інформацію про фінансо�

вий стан галузі, регіону, країни.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ
КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Депутович,
VI курс, група ТіКД�52, 

спеціальність "Товарознавство і комерційна діяльність",
Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (050)�825�45�16

С. М. Пилипенко,
к.т.н., доцент, науковий керівник

Становлення ринкових відносин в Україні потребує глибокого

вивчення нових теоретичних положень та розробки практичних

підходів до управління діяльністю підприємств. Розвиток будь�якої

системи, зокрема і економічної, багато в чому залежить від управ�

ління. Щоб управління було ефективним, воно повинне ґрунтува�

тися на наукових підходах: системному, логічному, комплексному,

глобальному, інтеграційному, відтворювально�еволюційному, струк�

турному, директивному, ситуаційному. Під час розробки організації

управління підприємством широко використовують функціональ�

ний та системний підходи, які дають змогу обґрунтувати функції та

структуру органів управління.

Безперечною перевагою системного підходу є спрямування на

слабо структуровані проблеми, пошук оптимального варіанта їх ви�

рішення. Такі проблеми виникають на рівні складних систем.

Прикладом складних економічних систем є підприємство. Це

система, що відрізняється наявністю численних різноманітних

зв'язків, передусім інформаційних. Як і в будь�якій системі, тут

існує ефект синергії: випуск продукції або надання послуги мож�

ливе тільки на рівні всього підприємства. До складу підприємства

входить низка підсистем (служб, підрозділів), кількість і розмір яких

залежить від його специфіки. Водночас підприємство є частиною

більшої системи � галузі, економіки регіону, країни загалом.

в сучасних умовах Секція 1



Аналіз наукових джерел дає змогу сформулювати основні етапи
системного управління підприємством:

1. Визначення місця підприємства в галузі і регіоні, місії підпри�
ємства, постановка мети функціонування.

2. Розчленовування системи на складові і детальне вивчення
кожної підсистеми.

3. Виявлення факторів, що впливають на підсистеми і систему
загалом, їх угрупування і ранжирування.

4. Пошук відхилень існуючого стану системи від заданого, виз�
начення причин відхилень. Встановлення основних способів, ме�
тодів і засобів приведення системи в заданий стан.

5. Пошук власних ресурсів, необхідних для вирішення проблеми
і придбання додаткових ресурсів.

6. Реалізація запланованих дій.
7. Контроль і аналіз результатів.
Системний підхід можна застосовувати на різних рівнях � від

окремої ділянки до всього підприємства. У кожному випадку об'єкт
управління розглядається як цілісна система. Управління ним тим
ефективніше, чим оптимальніше підібрані елементи системи і
скоординовані дії. Вказане правило необхідно пам'ятати під час
вибору ресурсів.

Основне завдання управління складними системами � це ефек�
тивне використання і координація всіх видів ресурсів. Вирішення
цього повинне спиратися на такі положення: 

– раціональне використання наявних ресурсів і обґрунтований
розрахунок необхідних видів ресурсів; 

– придбання найбільш перспективних видів ресурсів;
– визначення змінюваності ресурсів;
– пріоритетність використання ресурсів відповідно до мети ді�

яльності підприємства;
– наявність ресурсів необхідної кількості і якості в потрібному

місці і в потрібний час.
Найважливішою, якщо не головною складовою частиною мето�

дології системного аналізу виступають методи. Їх арсенал досить
великий. Різноманітні й підходи авторів при їхньому виділенні. 
Ю. І. Черняк методи системного дослідження ділить на чотири групи:
неформальні, графічні, кількісні й моделювання. А. В. Ігнатьєва й
М. М. Максимцов дають класифікацію методів дослідження систем
керування, розділяючи їх на три основні групи: 1) методи,
засновані на використанні знань і інтуїції фахівців; 2) методи
формалізованого опису систем; 3) комплексні методи.
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ПРОБЛЕМИ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

С. М. Демидюк,
старший викладач кафедри фінансів та менеджменту організацій

Кіровоградського інституту розвитку людини "Україна", тел. (096)�722�01�51

Лісове господарство України є тією сферою діяльності, яка

забезпечує національну економіку деревиною для виробництва

будівельних матеріалів та меблів, інших лісових ресурсів (грибів,

ягід, лікарських рослин) для особистого споживання, забезпечує

виконання екологічних та рекреаційних функцій, а головне � спри�

яє зайнятості сільського населення (особливо відчутним цей ефект

є в непромислових районах (Полісся та Карпати). 

Лісове господарство України функціонує на даний момент на

основі відомчої моделі управління, переважання державної та

комунальної форми власності на ліси і недостатнього поширення

приватного лісокористування. Основними лісокористувачами

залишаються державні комерційні підприємства � лісові госпо�

дарства, які виконують переважну більшість функцій (лісовіднов�

лення, рубки лісу, переробку деревини, контроль за дотриманням

законодавства), що призводить до виникнення конфлікту інтересів

у роботі їх працівників, надмірній регламентації роботи лісоводів та

суттєвому втручанні в їх діяльність державних контролюючих

органів. При цьому ігнорується позитивний досвід реформування

лісових господарств колишніх соціалістичних республік (Польщі,

Литви, Латвії, Естонії, Чехії та Угорщини) та інших високороз�

винутих країн (Фінляндії, Швеції та Німеччини), який передбачає

необхідність розподілу функцій у лісовому господарстві, які мають

високий рівень конфліктності, використання приватної ініціативи

шляхом залучення до виконання лісогосподарських робіт сторон�

ніх підрядних організацій через проведення тендерних процедур,

реалізацію усієї необробленої деревини через біржові торги, що

сприяє підвищенню доходів постійних лісокористувачів та забез�

печує функціонування прозорого конкурентного ринку лісомате�

ріалів. 

Одним із основних недоліків українського лісового господарс�

тва також є те, до цих пір не було проведено інвентаризацію лісів та

розмежування земель (лісогосподарського призначення) державної

та комунальної власності (причиною останнього є відсутність

в сучасних умовах Секція 1



повноцінного державного земельного кадастру). Крім того, остан�

ній Державний облік лісів проводився у 1996 році, хоча має прово�

дитись кожні 5 років. Внаслідок цього виникають розбіжності в

обліку лісового фонду та неможливо точно визначити структуру

власності на землі лісового фонду. 

Недосконалою також є система розподілу функцій центральних

органів виконавчої влади в сфері лісового господарства, оскільки

більшість органів державного регулювання в цій сфері господарю�

вання суміщають в своїй роботі конфліктуючі між собою функції та

дублюють діяльність один одного (виконують тотожні функції).

Тому з метою спрощення регуляторного впливу на діяльність лісо�

господарських підприємств постає нагальна необхідність розподілу

конфліктуючих функцій центральних органів виконавчої влади в

сфері еколого�економічного регулювання підприємництва у лісо�

вому господарстві України.

Лісове господарство та мисливство для власника українського

лісу (Українського народу в особі органів державної влади) є збит�

ковим, оскільки сукупні видатки Державного бюджету на лісове

господарство та мисливство в рази перевищують збір за спеціальне

використання лісових ресурсів та користування земельними ділян�

ками лісового фонду та спостерігається тенденція до подальшого

зростання різниці між ними. Державні лісогосподарські підпри�

ємства не забезпечують достатнього рівня відтворення капіталу.

Показники ефективності використання майна підприємств пере�

бувають на достатньо низькому рівні, що для підприємств в ринко�

вій економіці є досить негативним явищем. Причинами цього

можна назвати відсутність мотивації управляючої ланки держліс�

госпів до рентабельної роботи та неефективна система їх стимулю�

вання, а також залежність лісгоспів від бюджетного фінансування.

Отже, підсумовуючи сказане вище, слід зазначити, що негатив�

но на розвиток підприємництва в лісовому господарстві України

впливає відсутність національної лісової політики та недоскона�

лість нормативно�правового поля існування підприємницьких

структур. Все це ускладнює процес планування діяльності та

функціонування уже існуючих лісогосподарських підприємств, а

також не сприяє входженню в цю сферу приватної підприємниць�

кої ініціативи. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ВИДИ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ

А. В. Дзюба, 
V курс, группа 5�МФ, спеціальність «Фінанси та кредит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (066)�612�57�38
В. В. Ляшенко, 

ст. викладач, науковий керівник

Страхування автотранспортних ризиків пов'язане з глибокими

економічними і соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві

в зв'язку з масовою автомобілізацією, зростанням парку автомобілів і

інтенсивності дорожнього руху, а також величезними матеріальними

втратами в результаті дорожньо�транспортних пригод (ДТП). Світове

суспільство виробило універсальний засіб по відшкодуванню осо�

бистої і майнової шкоди фізичним і юридичним особам, постраж�

далим на автомобільних дорогах. Автострахування, покриває ризики

збитків не тільки учасників транспортного процесу від несприятливих

для них обставин, але і третіх осіб, які випадково стали жертвами ДТП.

Автотранспортне страхування містить у собі кілька самостійних

видів страхування: 

� страхування авто�каско, об'єктами якого є самі автотранспортні

засоби й деякі інші види транспорту; 

� страхування авто�комбі, об'єктами якого є водії, пасажири й при�

належний їм багаж. Об'єктом страхування є майнова відповідальність,

пов'язана з ризиками на випадок травми, смерті, збитку й випадків,

що неминуче виникають при експлуатації транспортного засобу, як

джерела підвищеної небезпеки в період дії договору страхування.

Деякі страховики укладають договори із включенням додаткових

вимог, наприклад, наявності гаража, установки протиугінного захис�

ту певної моделі, тощо. Автотранспорт, що належить підприємствам 

і організаціям, страхується в пакеті з іншим майном. 

Транспортний засіб може бути застрахований на суму: 

� вартості автомобіля в новому стані за ринковою ціною на момент

укладання договору; 

� вартості автомобіля з урахуванням зношування; 

� відповідальності страхувальника за експлуатацію автомобіля від�

повідно до договору оренди; 

� часткової вартості по системі пропорційної відповідальності. 

в сучасних умовах Секція 1



Крім стандартних для всіх видів страхування підстав для відмови у

виплаті відшкодування, в автотранспортному страхуванні є специ�

фічні, у тому числі керування транспортним засобом страхувальни�

ком, членами його сім'ї або іншими вповноваженими їм особами 

в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння або без

посвідчення на право водіння транспортного засобу певної категорії,

а також у випадках повного відшкодування збитку особою, винним у

його заподіянні, використання транспортного засобу для навчання

водінню, для участі в змаганнях. Окремо слід сказати про страхування

авто, які купують в кредит. Умовами програм продажу авто в кредит

передбачене недороге обов'язкове страхування цивільної відповідаль�

ності. Причому на суму вартості придбаного автомобіля і встанов�

люють страхові платежі, найчастіше, в розмірі 1% вартості авто. У

цілому страхування автомобіля обходиться покупцю, котрий побажав

скористатися кредитом, до 7% вартості придбаного транспорту. При

продажу авто в кредит вітчизняні страховики наполегливо пропону�

ють уберегти автомобіль практично від усіх можливих ризиків. Так,

автомобілі крадуть, дряпають, у них б'ють скло, фари тощо � для цього

виду ризиків передбачене страхування від протиправних дій третіх

осіб (ПДТО). Автомобілі потрапляють в аварії � існує страхування на

випадок дорожньо�транспортної пригоди (ДТП). Зрештою автомо�

біль може стати жертвою пожежі, урагану, землетрусу, повені � авто�

власник може застрахуватися і від стихійних лих.

Разом ці три страховки, що покривають три види ризиків (ПДТО,

ДТП і стихійне лихо), і називаються страхуванням "повне КАСКО".

Отже, страхування є економічною категорією, яка представляє

собою сукупність особливих замкнутих перерозподільчих відносин

між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових

внесків цільового страхового фонду, призначених для відшкодування

надзвичайної шкоди підприємству, організації, наданню грошової

допомоги громадянам.
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: 
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, СТРАТЕГІЯ ВИКОРИСТАННЯ

О. М. Димарчук,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�440�12�48
Т. Г. Безуглова, ст. викладач, науковий керівник 

Постановка проблеми. Ринкові умови діяльності підприємств
потребують прийняття оптимальних управлінських рішень щодо
визначення обсягів виробництва, обрання цільових ринків реа�
лізації продукції, забезпечення прибуткової діяльності та стабіль�
ного фінансового стану підприємства, що передбачає оптимальне
поєднання та ефективне використання всіх ресурсів підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення ресурсного
потенціалу підприємства є необхідною складовою та передумовою
формування стратегії (стратегічних альтернатив) його розвитку.
При цьому ресурсний потенціал підприємства можна охарактери�
зувати чотирма основними критеріями:

– реальними можливостями підприємства в тій чи іншій сфері
діяльності (також і нереалізовані можливості);

– обсягом ресурсів як залучених, так і тільки підготовлених до
використання у виробництві;

– здатністю кадрів (менеджерів) використовувати ресурси,
вміння розпоряджатися ресурсами підприємства;

– формою підприємництва та відповідною організаційною
структурою підприємництва.

Різноманіття підходів до розуміння сутності ресурсного потен�
ціалу дає змогу вважати його багатоаспектним поняттям. На наш
погляд, ресурсний потенціал є системою взаємопов'язаних різних
видів ресурсів, які є у розпорядженні підприємства або можуть бути
залучені до його господарської діяльності для максимального задо�
волення потреб споживачів та підвищення його конкурентоспро�
можності на ринку. При цьому він визначається не просто кіль�
кістю та якістю ресурсів, які є на цей момент, а й їхнім оптималь�
ним співвідношенням, відповідністю їхньої величини і складу по�
требам вирішуваних завдань.

У науковій літературі немає однозначної думки і щодо структури
ресурсного потенціалу. На наш погляд, доцільно виокремлювати в
складі ресурсного потенціалу матеріальні, нематеріальні, трудові,
інноваційні, фінансові ресурси (потенціали) підприємства, а також
методи управління та організації ефективного використання ресур�
сів підприємства (управлінський потенціал).

в сучасних умовах Секція 1



Об'єктні складові ресурсного потенціалу пов'язані з матеріаль�
но�речовою формою потенціалу підприємства, суб'єктні � зі су�
спільною формою прояву, тобто вони не споживаються, а виступа�
ють як передумова, як загальноекономічний, загальногосподарсь�
кий чинник раціонального використання об'єктних складових. До
об'єктних складових відносять виробничий, інноваційний, фінан�
совий, інформаційний, інфраструктурний, кадровий потенціал. До
суб'єктних � науково�технічний, управлінський, організаційний,
маркетинговий, кадровий, логістичний потенціали.

Розглядаючи склад ресурсного потенціалу щодо функціональ�
них напрямів формування та використання, розрізняють потенці�
али маркетинговий (здатність маркетингової системи підприємства
забезпечити його постійну конкурентоспроможність); виробничий
(здатність виробничої системи забезпечити випуск продукції в
обсязі, що відповідає потенціалу попиту); фінансовий (здатність
фінансової служби забезпечити основні ланки ланцюга "збут�
виробництво�закупівлі" фінансовими ресурсами за принципом
найбільш ефективного їхнього розподілу); організаційний (здат�
ність менеджменту створити ефективну систему взаємодії між усіма
елементами потенціалу).

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розроблення
стратегії розвитку підприємства потребує передусім ресурсного об�
ґрунтування можливостей його подальшого розвитку: оцінювання
наявного ресурсного потенціалу та рівня його використання,
визначення невикористаних можливостей ресурсного потенціалу,
оптимізації складу ресурсів підприємства та джерел їхнього
формування; оцінювання ризиків додаткового залучення ресурсів.

ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ 
З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

О. В. Доценко,
V курс, група 5�МАз, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (063) 21�65�082
В. Г. Корчагіна,

к. е. н, науковий керівник

На сьогоднішній день питання обліку розрахунків з покупцями

та замовниками є актуальним. Для вчасного надходження коштів за

надані послуги та товари, підприємства використовують різні види

розрахунків, тому правильна організація і побудова обліку грошо�
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вих розрахунків між підприємствами має велике значення, оскіль�

ки забезпечує швидке завершення кругообороту оборотних коштів

(коштів обігу), перехід їх з товарної форми в грошову.

Існують дві основні форми розрахунків: готівкова та безготівко�

ва. В Україні безготівкові форми розрахунків з покупцями та замов�

никами можуть здійснюватися за такими видами: платіжними до�

рученнями, чеками, акредитивами, векселями, платіжними карт�

кам, бартер.

Найпоширенішим розрахунковим документом є платіжне дору�

чення. Це документ, який містить письмове доручення платника

обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної

суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача. Також

поширеним видом розрахунків є розрахунки чеками � письмовими

розпорядженнями чекодавця банку, який веде його рахунок,

оплатити чекодержателю вказану в чекові суму коштів.

При розрахунках з постійним покупцем, який здійснює регуляр�

ні покупки може використовуватись така форма розрахунків, як

акредитив. Акредитив за своєю суттю є договором, що відокремле�

ний від договору купівлі�продажу або іншого контракту, на якому

він може базуватися, навіть якщо в акредитиві є посилання на них. 

Альтернативною формою розрахунків є розрахунки векселями.

Вексель � це цінний папір, який засвідчує беззаперечне зобов'язан�

ня векселедавця оплатити у визначений строк вказану у векселі

суму векселедержателю. Вексель є не лише формою розрахунків,

але й одним із видів комерційного кредиту, так як оплати за вексе�

лем відбувається не відразу, а через певний час, протягом якого

сума за векселем перебуває в розпорядженні векселедавця.

Окрім вищевказаних розрахунків використовується ще такий

вид розрахунків, що заснований на заліку взаємних вимог, коли

відбувається погашення взаємних вимог постачальників і зобов'я�

зань покупців в різних сумах без здійснення певного платежу, а

фактичні платежі проводяться тільки за різницею сум.

Іноді використовуються і бартерні розрахунки, за якими на

вартість отриманих матеріальних цінностей відвантажується готова

продукція або надаються послуги. Але, бартер не є популярним

видом розрахунків. Це, передусім, пов'язано з оцінкою товарів,

послуг. Як правило, одна із сторін в результаті бартеру залишається

незадоволена. Дана проблема постає через неоднорідну якість

наданих послуг або товарів, що ставить під сумнів подальший

розвиток бартерних операцій.
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Також більшість підприємств поступово переходять на викорис�
тання для здійснення розрахункових операцій електронної системи
"Клієнт�банк". Клієнт, виходячи зі своїх технічних можливостей та
потужностей обслуговуючого банку, може подавати до банку роз�
рахункові документи як на паперових носіях, так і у вигляді елек�
тронних розрахункових документів, використовуючи програмно�
технічний комплекс "Клієнт�банк". 

Таким чином, найбільшого розповсюдження серед існуючих в
Україні форм розрахунків, що використовуються в господарській
діяльності підприємств отримали взаємозалік заборгованостей та
розрахунки за допомогою платіжних доручень або вимог�доручень,
а також розрахунки за допомогою системи "Клієнт�банк". Вище�
вказана система з часом може витіснити розрахунки за допомогою
платіжних доручень, оскільки розрахунки за допомогою комп`ю�
терних систем є досить оперативними та прозорими для контролю. 

Отже, правильна організація і побудова готівкових та безготів�
кових розрахунків має ключове значення в подальшому розвитку
підприємства та в забезпеченні його фінансової стабільності,
своєчасній оплаті заборгованості та контролю надходження оплати
на розрахунковий рахунок від дебіторів.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 
ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

І. І. Драганюк,
VI курс, група Ф�52�10, спеціальність "Фінанси",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 
к.тел. 0503944638

Є. Г. Юрін, 
к.е.н., доцент, науковий керівник

На сучасному етапі розвитку банківської системи України
вітчизняні банки працюють у досить несприятливому для підтри�
мання своєї ліквідності середовищі, в умовах міжбанківської кон�
куренції, що постійно посилюється. Про це свідчать відсутність
стабільної ресурсної бази, обмежена можливість щодо використан�
ня банками різних груп активів як вторинних резервів ліквідності,
збільшення кількості різких коливань на фінансових грошових рин�
ках. Тому на сучасному етапі однією з найважливіших проблем фун�
кціонування банківської системи залишається проблема підтриман�
ня стабільного стану ліквідності комерційних банків, шляхи вирі�
шення якої визначаються якістю процесу управління ліквідністю.
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Ліквідність має надзвичайно велике значення для всіх банків,
оскільки вона врівноважує передбачувані та непередбачені балан�
сові коливання і забезпечує фінансування зростання активів. Над�
ходження до банку ліквідних коштів відбувається, перш за все, при
залученні вкладів, поверненні готівкою раніше виданих позичок
фізичними та іншими особами (підприємцями малого та середньо�
го бізнесу), від надходжень комісійних у формі готівкових коштів за
надані банком послуги тощо.

Потреба банку в готівці обумовлена, насамперед, необхідністю
повернути вкладникам готівку у разі вилучення ними своїх вкладів
і видачі банком позичок готівкою своїм постійним кредитоспро�
можним клієнтам (як правило, фізичним особам, а також підпри�
ємствам малого й середнього бізнесу). Крім цього, потреби банку в
готівці обумовлені необхідністю банку сплачувати відсотки за вкла�
дами, вчасно повертати раніше отримані від інших банків позички
готівкою, сплачувати своїм акціонерам дивіденди та ін.

Банк вважається ліквідним, якщо він вже має у своєму розпо�
рядженні необхідну суму високоліквідних коштів, або може швид�
ко залучити їх (купити або отримати в позичку) за розумною ціною
й саме в той момент, коли вони необхідні. З цього випливає, що час
має вирішальну роль у дотриманні банком своєї ліквідності. 

Основною ціллю управління ліквідністю є безперебійне задово�
лення зобов'язань перед клієнтами, тобто забезпечення потреб у
ліквідних коштах і, як наслідок, збереження довіри клієнтів і навіть
самозбереження банку.

Чинники, що найбільше впливають на ліквідність банків,
можна виділити у чотири основні групи: випадкові та надзвичайні,
які виникають через особливості діяльності клієнтів банку; сезонні,
що стосуються виробництва, переробки сільськогосподарської
продукції; циклічні, які відтворюють зміну ділової активності; дов�
готермінові, зумовлені зрушеннями в споживанні, інвестиційному
процесі, науково�технічним прогресом.

Враховуючи теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних
науковців, можна зробити висновок, що головною метою управлін�
ня банківською ліквідністю є забезпечення фінансової стійкості та
надійності банку, а завданнями управління банківською ліквідністю є:
здійснення діагностики рівня (стану) ліквідності; оцінка впливу дії
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на банківську
ліквідність; управління активами, пасивами за термінами погашен�
ня, валютами тощо; управління вартістю ресурсів, які використову�
ються для забезпечення ліквідності; управління ризиком незбалан�
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сованої ліквідності, а також пов'язаними з ним ризиками: процент�
ним, кредитним, валютним, операційним; управління грошовою
позицією банку;  прогнозування потреби в ліквідних коштах.

Управління банківською ліквідністю необхідно розглядати як
досить складний багатоетапний та безперервний процес, що являє
собою сукупність підходів та методів, за допомогою яких здійсню�
ються діагностика та планування ліквідності (через аналіз та кори�
гування внутрішніх чинників) і досягається оптимальне співвідно�
шення між активами і зобов'язаннями за обсягами, термінами та
валютами, що дає змогу банку обмежити рівень ризику незбалансо�
ваної ліквідності та досягти максимізації прибутковості за умов
обов'язкового дотримання нормативів ліквідності.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАРУБІЖНІ ТОВАРНІ РИНКИ

М. І. Дружиніна,
VІ курс, група МЗЕД�61, 

спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності",
Інститут економіки та менеджменту, к. тел. (050)�394�72�95

І. В. Пономаренко, 
к.е.н., доцент, науковий керівник

Для України притаманний "постачальницько�збутовий" і "посе�
редницько�торговий" менталітет виходу в світо�господарську сферу.
Орієнтація винятково на зовнішньоторговельну модель співробіт�
ництва приведе до ще більшого заглиблення структурної кризи,
оскільки вона значною мірою є похідним від існуючої структури
виробництва. У даному випадку мову потрібно вести не про вихід
на світо господарську арену визначених конкурентоздатних галузе�
вих і міжгалузевих блоків, а регіонально�виробничих об'єднань.
При визначенні експортна орієнтованих виробництв насамперед
необхідно керуватися потребами світового ринку. В умовах
української економіки було б економічно ефективним залучення в
інтегровані структури вітчизняних і іноземних фірм із використан�
ням державного і приватного капіталу з орієнтацією на виробниц�
тво високотехнологічної продукції. Сьогодні прорив на світові
ринки забезпечується, як правило, не просто продуктом, і навіть не
галуззю, а міжгалузевим комплексом, що складається з конкретних
відтворювальних і технологічних систем.

Економічна сутність та класифікація стратегій виходу на зов�

нішні ринки полягає в систематизації способів адаптації до середо�
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вища іншої країни з метою одержання прибутку та ефективного

обслуговування місцевого населення, стимулюючи лояльність до

товарів та послуг.

Фактори та критерії вибору стратегії проникнення на зарубіжні

товарні ринки можемо охарактеризувати за силою та напрямком

впливу, за можливістю реагувати на них, а також відповідно до

вибору стратегії спрямованої на одержання прибутку, розширення

ринку, доступу до нової технологій та дешевих місцевих ресурсів

порівняно з країною базування компанії.

Методичні інструменти оцінки ефективності застосування

стратегій виходу на зовнішні ринки спрямовані на мінімізацію

витрат та максимізацію надходжень внаслідок реалізації продукції

підприємства у конкурентному середовищі іншої країни. 

Варто утримувати і розширювати місткий російський ринок для

товарів українського виробництва. Необхідно відновити втрачені

господарські зв'язки з російськими партнерами, що приведе до

збільшення взаємного товарообігу, росту потрібних постачань з

України, зокрема, російським підприємствам�виробникам чорних

металів, продукції важкого машинобудування, хімічної, авіаційної

й інших наукомістких галузей економіки тощо.

Дослідження можливостей та загроз для українських підпри�

ємств та їх конкурентів у ринковому середовищі країн Західної

Європи, зокрема Польщі, вказали на необхідність сертифікації не

лише на рівні держави, а на міжнародному рівні, зокрема потрібні

сертифікати серії ІСО � 9000�2001, а також критична необхідність

мати резерв фінансової стійкості для ведення цінових війн з міс�

цевими виробниками та підприємствами з інших країн, які пропо�

нують аналогічну продукцію за іншими умовами. 

Оцінка результативності та ефективності застосування агресивно�

адаптивної стратегії виходу на зарубіжні товарні ринки, які вико�

ристано для таких країн як Польща та Німеччина вважається серед�

ньою, оскільки внаслідок протекціонізму та коливання цін на біржах

українські підприємства недоотримують частини прибутку від

іноземних замовників, навіть маючи з ними налагоджені стосунки,

що за сучасних умов потребує прояву фінансової гнучкості та ефек�

тивної маркетингової мотивації за параметрами, які цікаві саме

партнерам. Вихід на зовнішні ринки необхідно використати для

продовження життєвого циклу підприємств, а також для наповнен�

ня бюджету українських підприємств коштами внаслідок здійснен�

ня ефективних зовнішньоекономічних операцій.
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СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 
В УКРАЇНІІ 

Д. В. Д’яченко,
VI курс, група ОП�52, спеціальність "Оподаткування",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (099)�904�50�65
Т. І. Бугаєнко, 

доцент кафедри, науковий керівник

Поєднання теорії і практики стосовно основних функцій сис�

теми державного управління на всіх його рівнях є запорукою

успішного реформування української економіки. Оскільки однією

з основних функцій державного управління є створення й підтри�

мання ефективної податкової системи та адекватної їй системи по�

даткового контролю, тому досконалий податковий контроль є не�

обхідною умовою успішного функціонування податкової системи в

цілому.

Перехід України до ринкової економіки зумовлюється необхід�

ністю формування нових правовідносин і у сфері оподаткування.

Вкрай важливим для здійснення контрольної функції податків є

закріплення у ст. 19 Господарського кодексу приписів про те, що

держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю

суб'єктів господарювання, у тому числі й у сфері фінансових, кре�

дитних відносин, валютного регулювання та податкових відносин, за

додержанням суб'єктами господарювання податкової дисципліни. 

Податковий контроль у загальній системі управління фінансами

країни є одним із напрямів державного фінансового контролю за

тією частиною діяльності суб'єктів господарювання у сфері суспіль�

ного виробництва та фізичних осіб, яка підлягає оподаткуванню.

Податковий контроль � це поняття системне, яке має охоплю�

вати всі грані податкової політики держави. Нині законодавчо вста�

новленого визначення терміна "податковий контроль" у вітчизня�

ному законодавстві не існує, як не існує і спеціального закону, яким

би регулювався податковий контроль в Україні. Проте термін "по�

датковий контроль" запропоновано у Законі України "Про подат�

ковий контроль", що зареєстрований 15 серпня 2003 р. у Верховній

Раді. Розробники розуміють під податковим контролем єдину сис�

тему обліку платників податків, а також контролю за правильністю

нарахування, повнотою, своєчасністю сплати податків, фінансових

санкцій, порядком проведення розрахунків, обліком товарів і коштів.
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Втім це визначення недостатньо ґрунтовне і влучне, бо не від�

биває сутності податкового контролю: його прикінцева частина, що

стосується контролю за порядком проведення розрахунків, обліком

товарів і коштів, виходить за межі предмета податкового контролю,

оскільки на ці елементи господарської діяльності поширюється

податковий контроль не загалом, а тільки в разі належності їх до

бази оподаткування, та входять до контролю за правильністю нара�

хування, повнотою, своєчасністю сплати податків. Не зрозуміло,

що розробники мали на увазі під контролем нарахованих фінан�

сових санкцій, адже фінансові санкції нараховуються за результа�

тами перевірки самими контролюючими органами.

З огляду на викладені наукові положення, чинне законодавство,

яке регулює відносини податкового контролю, та на трактування

нами податкового контролю як загального явища, певного порядку

дій та заходів у загальній системі управління фінансами країни, які

спрямовані на забезпечення додержання суб'єктами господарюван�

ня чинного законодавства з оподаткування з метою наповнення фі�

нансовими ресурсами державного бюджету всіх рівнів і державних

цільових фондів, пропонуємо таку класифікацію його функцій (рис. 1).
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Л. В. Євтушенко,
V курс, група 5�Аз, спеціальність «Облік і аудит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (066)�3245512
В. Г. Корчагіна, 

к.е.н., науковий керівник

Значення і необхідність обліку у фермерських господарствах

обумовлюється, з одного боку, потребою в інформації про наявне в

господарстві майно, обсяги виробництва продукції, доходи і витрати,

а з іншого боку � зобов'язанням надання у державні установи інфор�

мації про результати фінансово�господарської діяльності.

Облік господарських операцій повинен забезпечити фермерові

обсяг інформації, необхідний для складання податкових декларацій і

статистичної звітності. Облік дає змогу фермерові провести аналіз

стану господарства, визначити виробничі витрати, валовий дохід,

рентабельність і прибутковість як по господарству в цілому, так і по

окремих його галузях. 

На організацію обліку у фермерському господарстві прямо впли�

ває його спеціалізація. Якщо виробництво спеціалізоване на одній

групі культур або тварин, то облік витрат доцільно вести в цілому для

господарства. У випадку кількох напрямів діяльності, де є окремі

види товарної продукції, варто вести деталізований облік за центрами

витрат щодо кожного об'єкта обліку з окремого виду продукції.

Крім того, господарська діяльність фермерського господарства

нерозривно пов'язана з понесенням витрат. Адже, витрати займають

вагому частку доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт та

послуг фермерського господарства. Оскільки, метою діяльності

фермера, як і будь�якого іншого суб'єкта підприємництва, є отри�

мання прибутку, то облік витрат діяльності повинен бути організова�

ний таким чином, щоб забезпечити своєчасне документування, повне

і достовірне відображення витрат в обліку та звітності, контроль за

раціональним використанням активів господарства, а також повинен

сприяти проведенню аналізу фактично понесених витрат з метою

виявлення шляхів їх скорочення.

При веденні бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського

контролю на фермерському господарстві можна визначити три такі

основні особливості.
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По�перше, як правило, бухгалтерський облік у фермерських гос�

подарствах веде його голова чи один з членів господарства, але зазна�

чені особи не досить добре розуміються на обліку. Тому облік має бути

максимально спрощеним. 

По�друге, для фермерського господарства властиве здійснення

окремих специфічних господарських операцій, які на інших

підприємствах проводяться не часто:

� засновники фермерського господарства здебільшого вносять до

складеного капіталу не майно, а лише права користування ним;

� членам господарства виплачується не заробітна плата, а певна

частка з отриманого господарством доходу.

Таким чином, ці операції потрібно коректно відображати в бухгал�

терському обліку.

По�третє, фермерське господарство займається сільськогосподар�

ською діяльністю. Отже при веденні бухгалтерського обліку госпо�

дарство повинно враховувати всю облікову сільськогосподарську

специфіку. 

Зазначені принципові особливості формують облікову специфіку,

властиву саме фермерському господарству.

Згідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову

звітність в Україні" підприємство самостійно визначає свою облікову

політику, обирає форму бухгалтерського обліку. Отже, фермерське

господарство самостійно вирішує яку форму обліку обрати.

Крім того, члени фермерського господарства мають право на ма�

теріальне забезпечення та соціальні послуги за умови сплати страхо�

вих внесків, обчислених згідно з чинним законодавством для осіб,

застрахованих на добровільних засадах. 

Отже, фермерське господарство, як одна з основних ланок

сучасного агропромислового комплексу України повинне правильно

працювати, що неможливо без правильного ведення бухгалтерського

обліку. І саме розуміння особливостей бухгалтерського обліку на

фермерських господарствах є основним елементом цього процесу. 

в сучасних умовах Секція 1



ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В. В. Єльцов,
VІ курс, група МО�61�07, спеціальність "Менеджмент організацій",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини"Україна",
к. т. (050)�475�64�19

Г. І. Миряха, 
науковий керівник

Організація служби маркетингу на промисловому підприємстві

повинна починатися із переорієнтації менеджменту підприємства на

маркетинговий підхід в управлінні. Для цього не достатньо лише

створити відділ маркетингу із відповідним штатом працівників, а не�

обхідно ув'язати всі структурні підрозділи підприємства разом із

маркетинговим відділом у єдину систему прийняття управлінських

рішень, всі елементи якої взаємопов'язані, взаємозалежні і злагод�

жені у виконанні своїх функцій. Тільки за умови прийняття концепції

маркетингу за основу формування будь�якого управлінського рішення

промислове підприємство має змогу досягнути бажаного комерцій�

ного результату та уникнути загроз, присутніх на ринку.

Для ефективної організації служби маркетингу на промисловому

підприємстві необхідно розв'язати такі завдання:

� вибрати оптимальну структуру управління маркетингом або ж

вдосконалити вже існуючу з огляду на цілі підприємства;

� знайти фахівців відповідної кваліфікації, або здійснити необхід�

ну перепідготовку наявних фахівців;

� оптимально розподілити обов'язки, права та відповідальність між

працівниками маркетингової та споріднених служб залежно від фаху,

кваліфікації, знань та практичних навичок працівників;

� створити гідні умови для ефективної діяльності працівників мар�

кетингової служби, що включає в себе ефективну організацію робо�

чих місць із застосуванням засобів автоматизації праці та дотриман�

ням вимог щодо безпеки життєдіяльності, а також формування спри�

ятливого психологічного клімату у колективі;

� забезпечити ефективну взаємодію маркетингової служби підпри�

ємства із іншими адміністративними та виробничими службами та

підрозділами підприємства.

В ідеалі маркетинг на промисловому підприємстві є однією з го�

ловних функцій, в процесі реалізації якої "особливе значення приді�
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ляється інтеграції всіх ресурсів для досягнення основної цілі підпри�

ємства, яка виражається у тривалому і стійкому існуванні на ринку".

Однак, на багатьох українських промислових підприємствах служба

маркетингу нерівноцінна у свої правах та обов'язках з іншими

основними службами й підрозділами. З огляду на це, при формуванні

організаційної структури маркетингу на промисловому підприємстві

зі сформованою загальною організаційною структурою слід врахову�

вати загальні принципи побудови управлінської структури та форми

її реалізації. 

При формуванні та організації служби маркетингу на підприємстві

необхідно враховувати напрямки товарної політики підприємства та

політики розподілу, а також розміри і характер діяльності підприємс�

тва, його виробничі потужності та інноваційний потенціал.

Досягнення цілей підприємства залежить насамперед від вибраної

стратегії фірми та її організаційної структури. У складі загальної орга�

нізаційної структури відповідну організаційну структуру маркетингу

на підприємстві можна визначити як сукупність служб, відділів, під�

розділів, до складу яких входять працівники, що займаються марке�

тинговою діяльністю. 

Маркетингові структури визначаються розміром ресурсів підпри�

ємства; специфікою його продукції і ринків, де вона реалізується;

загальною структурою управління підприємством. Можлива велика

кількість варіантів маркетингової структури. Але найчастіше марке�

тингову діяльність підприємства в його структурі об'єднують за фун�

кціями або товарами. Крім того, організаційна структура маркетингу

може бути орієнтована на ринки і споживачів, на регіони або такі

комбінації, як функції�товари, функції�ринки, функції�регіони.

Сьогодні для більшості підприємств галузі хімічної промисловості

України характерна наявність лінійно�функціональних структур

управління, в рамках яких маркетинг розглядається як управлінська

концепція лише в межах підрозділу маркетингу, а не всієї організації,

тому функціональна інфраструктура, підпорядкована в першу чергу

інтересам виробництва та збута, а не вимогам споживачів, що різко

знижує конкурентоспроможність суб'єктів господарювання.

в сучасних умовах Секція 1



УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: 
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Єремейчук С. Л.,
V курс, група Ф�5, Рівненський інститут, к. тел. (096)�123�59�52 

Л. М. Петровська, 
викладач, науковий керівник

Між країнами завжди існували економічні зв'язки, але з по�

глибленням міжнародного поділу праці економічний взаємозв'язок

держав стає все більш важливим чинником процесу відтворення,

задоволення суспільних потреб та розвитку світового господарства. 

І тому в 1993 році був створений союз держав�членів Європейських

Спільнот, що має назву Європейський Союз (ЄС).

На даний час членами ЄС є 27 країн, а також є 5 країн�кандидатів.

Президент Євросоюзу Ж. М. Барозу заявив, що Хорватія буде

прийнята до членів Євросоюзу у 2012 році. Тому є ймовірність того,

що кількість країн�учасниць в цьому році збільшиться [1]. 

Країна�кандидат має відповідати Копенгагенським критеріям, а

саме: в державі повинні дотримуватися демократичні принципи,

принципи свободи і пошани прав людини, а також принцип

правової держави (ст. 6, ст. 49 Договору про Європейський союз).

Також в країні має бути конкурентоздатна ринкова економіка, і

повинні признаватися загальні правила і стандарти ЄС, включаючи

прихильність цілям політичного, економічного і валютного союзу. 

У 2005 році президент Єврокомісії  Ж. Баррозу  заявив, що

майбутнє України � у ЄС. В тому ж році екс�Президент України

Віктор Ющенко запевнив, що членство в ЄС є стратегічною метою

зовнішньої політики України. У 2007 року Європарламент у Страс�

бурзі ухвалив рішення висловити підтримку надання Україні перс�

пективи членства в ЄС [2].

Вже 5 років обговорюється питання входження України до ЄС.

Штефан Фюле (Єврокомісар з розширення та Європейської полі�

тики сусідства) під час своєї промови у Брюсселі щодо двохсторонніх

відносин між ЄС та Україною наголосив, що такі відносини пере�

бувають у критичній точці. ЄС схвильований розвитком подій та

діями влади, що стосуються, зокрема, застосування вибіркового

правосуддя, бізнес�клімату в країні та проведення конституційної

реформи. Дуже важливо, щоб Україна твердо засвідчила свою

готовність дотримуватись базових цінностей [3].
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Якщо Україна підпише угоду про вільну торгівлю з ЄС, там є роз�

діли, наприклад, про сталий розвиток. А для держави це і соціальні

питання, і адаптація екологічних стандартів, тому що торгівля і

виробництво впливають на навколишнє середовище. Тому наскіль�

ки Україна робитиме все в рамках Угоди, настільки це наблизить нас

до ЄС [4].

На думку китайських експертів для Європи Україна � дуже важли�

ва держава, в першу чергу, як противага Росії. Проте, ЄС не поспішає

зближуватися з нашою країною, але при цьому і не відштовхує її.

Для України переговори про створення зони вільної торгівлі з ЄС

є "доленосним моментом", а інтеграція до Європи � правильний

стратегічний вибір. Якщо дивитися далеко вперед, то інтеграція в ЄС

принесе в перспективі Україні дуже великі плоди. Зона вільної

торгівлі � це виклик, який дає можливість зростання держави [5].

В Україні є необхідність проведення реформ на підтримку демо�

кратії, захисту прав людини та верховенства права як найістотніших

передумов функціонування Європейської політики сусідства. Також

потрібне вдосконалення законодавчої системи, тобто прискорити

прийняття нових законів та внести зміни до діючих, згідно норм

системи ЄС. Угоди щодо науково�технічного співробітництва,  змен�

шення митних, нетарифних обмежень у взаємній торгівлі сприятиме

швидшому набуттю чинності угоди про партнерство з ЄС. 

Україні прийдеться вибрати: або Росія, або ЄС, бо так вже скла�

лися обставини в цьому сучасному глобальному світі. Для України

головне не зупинятись, постійно рухатись вперед, приймати рішен�

ня, а чи правильно це буде � покаже час.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

О. В. Жмихова,
VІІ курс, група ЗМО�71, спеціальність "Менеджмент організацій",

Університет "Україна", тел. (067)1660666
Т. І. Пішеніна, 

д. е. н., професор, науковий керівник

Трудові ресурси є надзвичайно важливою складовою частиною

продуктивних сил суспільства. Як економічна категорія трудові ре�

сурси виражають відносини розширеного відтворення фізичних і

розумових здібностей, знань, навичок та інших якостей людей, необ�

хідних їм для роботи в різних галузях національного господарства.

Зокрема для сільського господарства його трудові ресурси � це час�

тина сільського населення, яке володіє здатністю працювати, є чле�

ном виробничих сільськогосподарських формувань, або бере в них

участь за окремими угодами, а також міське населення, яке пері�

одично залучається до сільськогосподарських робіт.

Даній проблемі присвячені роботи відомих вітчизняних та зару�

біжних вчених, таких як М.Т. Білуха, М.С. Пушкар, А.О. Старостіна,

Н.М. Ткаченко, Л.М. Чернелевський, В.Г. Швець, В.О. Шевчук,

В.М. Петюх, М.В. Шаленко та ін. 

У нинішніх умовах господарювання значно підвищилася роль

економічного аналізу у діяльності суб'єктів підприємницької діяль�

ності, і тому основне місце в сучасному економічному аналізі посіда�

ють питання аналізу ефективності використання трудових ресурсів. 

Важливою ділянкою аналізу забезпеченості підприємства трудо�

вими ресурсами є вивчення руху робочої сили. Наступним етапом

аналізу трудових ресурсів є вивчення використання фонду оплати

праці. Ще одним етапом аналізу трудових ресурсів є вивчення

продуктивності праці (змін рівнів виробітку і трудомісткості). На�

ступним етапом аналізу трудових ресурсів є вивчення впливу тру�

дових факторів на обсяг випуску продукції. Подальшим етапом ана�

лізу трудових ресурсів є вивчення невикористаних резервів. 

Об'єктом наукового дослідження було обрано трудові ресурси

підприємства СВК "Родина". Однією з проблем загального процесу

реформування діяльності СВК "Родина" є проблема, пов'язана з під�

вищенням ефективності використання людських ресурсів. 
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Основною метою оцінки ефективності використання персоналу є

її безперервний моніторинг. Саме тому було запропоновано вико�

ристовувати статичні та динамічні показники, доповнені моделю�

ванням процесів розвитку ефективності. 

Удосконалення системи управління трудовими ресурсами на

СВК "Родина" потребує створення відповідної служби управління

персоналом, яка повинна стати одним з провідних структурних

підрозділів, і в межах якої будуть інтегровані функції, зорієнтовані на

персонал. В свою чергу, це вимагає певних перетворень в існуючій

організаційній структурі управління СВК "Родина" і визначення

відповідного місця для служби управління персоналом.

Розробка стратегії ефективного управління використанням тру�

дових ресурсів для СВК "Родина" потребує оцінювання зовнішнього

та внутрішнього середовища у взаємозв'язку та залежності шляхом

проведення систематичного SWOT�аналізу. 

Важливою умовою маркетингової концепції управління персо�

налом, що пропонується до впровадження на СВК "Родина", є впро�

вадження системи "змінного пенсіонування". Для того щоб вироб�

ництво в СВК "Родина" в сучасних умовах було рентабельним, необ�

хідно на підприємстві створювати службу з маркетингу персоналу,

яка б вивчала співвідношення ситуації як на ринку праці, так і на

самому виробництві, щоб підприємство мало чітку інформацію про

те, як вести свій бізнес на близьку й далеку перспективу. 

На жаль, сучасна аграрна політика не створила передумови для

розширеного відтворення трудового потенціалу СВК "Родина", для

збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та

зміцнення продовольчої безпеки. Це вимагає проведення додатко�

вих досліджень стосовно сутності та методів оцінки ефективності

відтворення трудових ресурсів для СВК "Родина".

Література
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Жогов О. Ю.,
VI курс, група ОА�61, Інститут економіки та менеджменту

Капітал як матеріальна основа фінансово�господарської діяль�
ності підприємства, визначає фінансовий потенціал будь�якого
економічного суб'єкта та створює сприятливі умови для його перс�
пективного виробничого і науково�технічного розвитку. Вибір схем
фінансування суб'єкта господарювання передбачає врахування
особливостей залучення та використання власних і позикових
фінансових ресурсів.

Проте, враховуючи обмеженість доступу до джерел позикових
фінансових ресурсів в умовах нестабільності та постійних коливань
кон'юнктури вітчизняного фінансового ринку, актуальною пробле�
мою залишається аналіз переваг та недоліків використання влас�
ного капіталу для фінансування підприємницьких структур.

Метою нашого дослідження є вивчення особливостей залучення
додаткового власного капіталу вітчизняними суб'єктами господа�
рювання для забезпечення належного рівня фінансової стійкості,
мінімізації фінансових ризиків та підвищення ефективності фінан�
сово�господарської діяльності підприємств в Україні.

Власний капітал характеризує загальну вартість засобів підпри�
ємства, які належать йому на правах володіння, користування та
розпорядження, тобто перебувають у його власності та викорис�
товуються суб'єктом господарювання для формування частини
активів.

Використання власного капіталу пов'язане з такими перевагами
для суб'єкта господарювання:

1. Сума власного початково вкладеного капіталу є фінансовою
основою господарської діяльності підприємства та перебуває у
власності суб'єкта господарювання безстроково на безоплатній,
безповоротній основі.

2. Залучення власного капіталу здійснюється за рішенням
органів управління підприємства, тобто не потрібною є згода та
погодження умов додаткового фінансування інших ділових оди�
ниць, особливо, якщо частина власного капіталу акумулюється з
внутрішніх стосовно суб'єкта господарювання джерел.

3. Сформовані за рахунок власного капіталу активи, порівняно з
активами, що формуються за рахунок позикового фінансування,
генерують  вищу норму прибутку, оскільки за використання власних
фінансових ресурсів сплата позикового відсотка не передбачена.
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4. При додатковому залученні власного капіталу з внутрішніх та
зовнішніх джерел фінансова стійкість та платоспроможність
підприємства зростає.

5. Ризик банкрутства при використанні власного капіталу є не�
значним, порівняно із залученням, для розширення бази фінансо�
вих ресурсів підприємства, позикового фінансування.

Водночас, залучення додаткового обсягу власного капіталу має
ряд недоліків:

1. Обмеженість вибору джерел додаткового фінансування і, від�
повідно, можливого обсягу залучення капіталу для розширення фі�
нансово�господарської діяльності підприємства 

2. Вартість додаткового залученого власного капіталу підприємс�
тва перевищує вартість фінансових ресурсів, залучених з альтерна�
тивних джерел позикового фінансування, що пов'язано з вищим
ризиком акціонерів підприємства, порівняно з його кредиторами.

3. Відсутня можливість використання "податкового щита", оскільки
виплата дивідендів, які є ціною використання власного капіталу,
здійснюється з чистого прибутку, тоді як сплата відсотків за зобов'я�
заннями є частиною фінансових витрат суб'єкта господарювання і
зменшує базу оподаткування податком на прибуток підприємств.

4. Додаткова емісія акцій передбачає загрозу скуповування акцій
сторонніми інвесторами, що потенційно може спричинити зміну
політики підприємства та зміну складу його органів управління.

5. Не використовується можливість приросту рентабельності
власного капіталу за рахунок залучення позикового фінансування,
оскільки за умов використання виключно власних фінансових
ресурсів неможливим є перевищення фінансової рентабельності на
економічною рентабельністю підприємства.

6. Залучення додаткового акціонерного капіталу, як правило,
передбачає використання послуг посередників для виходу емітента
на фондовий ринок, що безумовно, збільшує технічні витрати на
залучення фінансових ресурсів.

7. Неможливим є забезпечення достатнього обсягу фінансування
потреб господарської діяльності підприємства за рахунок залучення
додаткового зовнішнього фінансування за несприятливих коливань
кон'юнктури фінансового ринку.

Таким чином, суб'єкт господарювання, залучаючи додаткові
обсяги власного капіталу, збільшує свою фінансову стійкість і
платоспроможність та мінімізує ризик банкрутства, проте не вико�
ристовує можливостей зростання фінансового потенціалу, приросту
фінансової рентабельності вкладеного капіталу та податкової економії.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ
ПОЛІТИКОЮ У СОЦІАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

А. В. Журавльов,
IV курс, група ЗМО � 61,

спеціальність "Менеджмент організацій і адміністрування", м. Київ 
Науковий керівник: Т. І. Пішеніна

д.е.н., професор

Конституція і закони України гарантують всім, без будь�яких

виключень, громадянам України рівні права і можливості. Крім того

особам, які мають інвалідність, держава зобов'язується створити всі

умови для задоволення їхніх потреб у відновленні здоров'я, матері�

альному забезпеченні, посильній трудовій та грошовій діяльності. 

Однак багато громадських організацій часто повідомляють про

порушення прав людей із інтелектуальною недостатністю та осіб,

яких визнано інвалідами внаслідок інтелектуальної недостатності.

Висловлюються і звинувачення державній влади у порушенні нею

конституційних гарантій таким громадянам шляхом створення

підзаконних актів, що суперечать Конституції й законам України.

Тому дослідження соціальної політики щодо осіб із інтелектуаль�

ною недостатністю є актуальним. 

Люди із інтелектуальною недостатністю це така група громадян,

які потребують особливого захисту. Існує певна сукупність держав�

них закладів інтернатного типу, в яких доглядають за цими людьми.

Але нерідко громадські організації, члени родин, фахівці та й деякі

офіційні особи повідомляють про невідповідність, неефективність

цих закладів, і послуг, які вони надають. Говорять навіть про пору�

шення в них багатьох базових прав громадян із інтелектуальною

недостатністю. Тому також актуальним є аналіз зокрема державних

закладів, в яких здійснюється догляд за особами із інтелектуальною

недостатністю і пошук можливих способів покращення діяльності

цих закладів.

В Україні дослідженням різних аспектів соціальної допомоги

людям із інтелектуальною недостатністю займалися такі автори:

Ткаченко М., Гончар Л., Чернишевська Л., Стецьков О., Турський

В., Журавель К., Семигіна Т., Бастун Н., Кравченко Р., Майорова

Н., Хомич М., Пілявська Л., Басенко О., Шевчук О., Зіборова Л.,

Іванова І., Король І., Ткаченко Л., Казаннікова О., Нікішина Л.,

Радченко М., Сварник М.
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Світове співтовариство на початок ХХІ століття виробило чимало

документів, що регламентують права громадян країн�членів.

Зокрема, стосовно захисту прав людей із інтелектуальною недо�

статністю це такі документи: Конвенції про права дитини Органі�

зації Об'єднаних націй, Європейській соціальній хартії, Стандарт�

них правила щодо урівняння можливостей інвалідів ООН, Реко�

мендаціях 818 (1977) Ради Європи щодо ситуації з психічними

захворюваннями та ін.

В Україні захист прав осіб із інтелектуальною недостатністю

висвітлено у таких документах: Конституція України, Закони України

"Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям�

інвалідам", "Про освіту", "Про основи соціальної захищеності інва�

лідів в Україні", "Про пенсійне забезпечення", "Про психіатричну

допомогу", "Про соціальні послуги". 

Мета наших досліджень проаналізувати та визначити способи

поліпшення державної соціальної політики і соціальної роботи

щодо осіб із інтелектуальною недостатністю.

Між тим, активність громадських організацій, які опікують осіб

із розумовою відсталістю, представляють та відстоюють їхні права

перед органами влади на національному, регіональному та місце�

вому рівнях, створення парасолькової організації � Всеукраїнської

ГО "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною

недостатністю", до якої вже приєдналося більш аніж 70 недер�

жавних організацій, свідчить про актуальність задекларованої теми.

НЕЧІТКО-МНОЖИННИЙ МЕТОД В ОЦІНЦІ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

А. О. Загурський,
ІV курс, група Фн�41, спеціальність "Фінанси і кредит",

Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна"
к. тел. 096�9931958

О. М. Загурський,
к.е.н., доцент, науковий керівник

Ефективність інвестиційних процесів у сучасних умовах госпо�

дарювання тісно пов'язана з оцінкою поточного стану та виявлення

основних тенденцій розвитку підприємства, галузі та регіону.

Основними методами проведення аналізу у економічній літературі

є експрес�аналіз та поглиблений аналіз діяльності підприємства.

в сучасних умовах Секція 1



Але дані напрями аналізу можуть забезпечити лише внутрішнє

прийняття рішення � потреба в інвестиціях, визначення виду

інвестицій (реальних чи фінансових), методи залучення інвестицій

(шляхом авансування коштів у капітал підприємства, чи залучення

кредитів). Але для інвесторів цих даних недостатньо або навпаки їх

багатогранність та різноманітність не дає чітко зрозуміти чи є

підприємство інвестиційно привабливим і якщо так то в якій мірі

воно таким є. Тобто у інвестора виникає невизначеність при прий�

нятті рішення що може призвести до більш гірших наслідків ніж

помилкове рішення. 

Сьогодні одним з найбільш перспективних напрямів наукових

досліджень в галузі аналізу, прогнозування та моделювання еконо�

мічних явищ і процесів є нечітка логіка (fuzzy logic). Нечітко�

множинні моделі, часто представлені у вигляді програмного забез�

печення для персональних комп'ютерів, дозволяють як менедже�

рам різного рівня, так і власникам підприємств приймати еконо�

мічно грамотні рішення, що значно оптимізує аналітичну роботу

підприємства.

Нечітка логіка помалу набуває шаленої популярності і перетво�

рюється в повсякденність. Що стосується економіки то завдяки

створенню ідеї нечіткої логіки у 60 � х роках Лотфи А. Заде, а згодом

підхоплення його ідеї в Японії та вспелеску інтересу до застосу�

вання нечітких множин в економіці виникла досить прогресивна

економічна школа (Fuzzy Economics). Даній проблемі присвячені

праці російського вченого Недосекина А.О., завдяки якому нечітко

множинний підхід в практиці фінансового аналізу поширився на

пострадянському просторі. В Україні ця тема майже не підніма�

ється ні на науковому рівні ні на практичному, що саме і зумовлює

актуальність нашої роботи.

Думка застосувати нечіткі множини до фінансового аналізу

підприємств зародилася як спосіб боротися з невизначеністю не

тільки статистичною, а й з лінгвістичною, тобто з невизначеністю

висловлювань на природній мові. Ідея застосувати нечіткі множи�

ни саме у інвестиційному аналізі є досить актуальною, про що

свідчить відсутність єдиного загального стандарту інвестиційної

привабливості. Існує безліч методів інвестиційної оцінки як

формалізованих так і неформалізованих кожна с яких має свої

критерії та умови, недоліки та переваги, що тільки ускладнює вибір

інвестора, не кажучи вже про його вірність, тобто знову ж таки

виникає той самий стан невизначеності. За допомогою методу
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нечітких множин інвестор або експерт може самостійно скласти

модель, що буде чітко відповідати усім необхідним для нього

умовам і дасть відповіді на всі поставлені запитання.

На відміну від стандартної логіки, в якій ми звикли до двох

станів (1/0, Так/Ні, Істина/Брехня і т.д.), нечітка логіка дозволяє

визначати проміжні значення між стандартними оцінками. При�

кладами таких оцінок є: "більш приваблива", "менш приваблива",

"скоріше так, ніж ні", "напевно так" на відміну від стандартних:

"приваблива" або "неприваблива", "так" чи "ні". За допомогою дано�

го математичного апарату перераховані оцінки стало можливим

сформулювати математично. Таким чином, за допомогою матема�

тичного апарату можливо максимально наблизити механізм ком�

п'ютерної обробки та аналізу даних до людського мислення.

Усе вищесказане зумовлює наш інтерес до застосування нечіт�

ких множин у оцінці інвестиційної привабливості підприємств.

Метод є цікавим для застосування та вивчення його з усіх точок

зору. В першу чергу за його адаптивність та гнучкість, що дозволить

максимально об'єктивно урахувати всі реалії економіки України.

По�друге метод є простим у застосуванні та ефективним у викорис�

танні про що красномовно свідчить світова практика. Крім того

метод є зрозумілим та варіативним, тобто оцінку можна легко

перевести у словесний вигляд або цифровий з максимальною при�

скіпливістю або навпаки лояльністю до оцінки явища або наслідків

тієї чи іншої події.

ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Зарубіна О. В.,
IV курс, група ЗМО � 61,

спеціальність "Менеджмент організацій і адміністрування", м.Київ
Т. І. Пішеніна, 

д.е.н., професор, науковий керівник

У радянський період відділи кадрів були практично у всіх орга�

нізаціях, однак їхні функції помітно відрізнялися від того, чим зай�

малися відділи з тією же назвою в країнах з ринковою економікою,

три фактори громадського життя того періоду визначали цю

специфіку � централізоване керівництво народним господарством,

політизація економіки й тоталітарна ідеологія. На відділи кадрів
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були покладені тільки функції по прийому й звільненню праців�

ників, а також по організації їхнього навчання, підвищення квалі�

фікації й перепідготовці. Нерідко останні з функцій виконували

відділи підготовки кадрів (технічного навчання). 
У цей час відділи кадрів усе ще не є ні методичним, ні координу�

ючим центром кадрової роботи. Вони структурно роз'єднані з
відділами організації праці й заробітної плати, відділом підготовки
кадрів, соціально�побутовими й іншими підрозділами підприємства,
які виконують функції керування кадрами. Відсутні на підпри�
ємствах єдина система роботи з кадрами, не вивчаються здатності й
схильності працівників, немає системи професійного й посадового
просування їх відповідно до ділових і особистих якостей. 

У міру ослаблення централізованої системи керування економі�
кою й розвитком ринкових відносин перед підприємствами почали
вставати принципово нові завдання, пов'язані з керуванням
людськими ресурсами � це завдання визначення поточної й
перспективної потреби в персоналі; вивчення й аналіз ринку праці;
питання стимулювання праці й кадрової політики, що виражають�
ся в процесі й формі наймання; розробка індивідуальних планів
кар'єри. 

Рішення цих завдань вимагає зовсім інших навичок, чим ті, які
були достатні для ведення документації й складання звітів. Для
ефективного керування персоналом і забезпечення нормальних
умов його роботи необхідно вміти робити соціально�психологічну
діагностику, аналіз і регулювання групових і особистих взаємин,
відносин керівника й підлеглих, управляти виробничими й соці�
альними конфліктами й стресами, планувати потреби в персоналі і
їхній діловій кар'єрі, управляти трудовою мотивацією. 

Для визначення діяльності з координації роботи людей на пра�
ктиці використовують різні поняття: "управління", "менеджмент",
"адміністрування", "управління" тощо.

"Управління" � найбільш загальне поняття. Воно поширюється
на велике коло різноманітних об'єктів, явищ і процесів, наприклад:
технічні системи; господарські системи; суспільні системи;
державні системи тощо.

"Менеджмент" � це поняття, яке використовують переважно для
характеристики процесів управління господарськими організаці�
ями (підприємствами).

"Адміністрування" � поширюється на управління державними
установами або для позначення процесів управління діяльністю
апарата управління підприємства.
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"Управління" � поширюється на мистецтво тієї або іншої особи
(менеджера) впливати на поведінку і мотиви діяльності підлеглих з
метою досягнення цілей організації.

Отже, аби усвідомити сутність категорії "менеджмент", перш за
все слід з'ясувати, що таке організація, які цілі її діяльності і чому
будь�якою організацією потрібно управляти.

За визначенням Ч. Бернарда: "Організація � це група людей,
діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної
мети або спільних цілей".

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

І. Ю. Здольник,
VIІ курс, група ЗОА � 71, спеціальність "Облік і аудит", 

Університет "Україна", к. тел. 409�24�15О. 
Науковий керівник: А. В. Коротєєва, 

к.е.н., доцент

Чітка побудова бухгалтерського фінансового обліку відповідно
до змін, що відбуваються в його організації і техніці ведення, підви�
щує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інфор�
мації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і поперед�
жень ризику у виробничо�господарській фінансовій діяльності під�
приємств. 

Матеріали, як правило, є найбільш важливою і значною части�
ною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі
майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних
сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяль�
ності підприємства та при висвітленні інформації про його фінан�
совий стан. Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому
що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або
одного операційного циклу. Для забезпечення безперебійної роботи
виробництва, на складах підприємства завжди повинні бути вироб�
ничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У
складських приміщеннях підприємств здійснюються господарські
операції зі збереження виробничих запасів, що надходять, а також
відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити
контроль за залишками, надходженням і витрачанням виробничих
запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення
збереження власності підприємства. 
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Таким чином, створення резервів запасів на складах підприємства
в будь�якому випадку визначає необхідність в організації відповідаль�
ності осіб, на відповідальному збереженні яких знаходяться товарно�
виробничі запаси. Облік наявності і руху запасів в Україні здійсню�
ється лише на рахунках у системі постійного обліку запасів. Вироб�
ничі запаси складаються з сировини, основних і допоміжних мате�
ріалів, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, буді�
вельних матеріалів, тари й тарних матеріалів, відходів основного ви�
робництва, що призначені для виробництва продукції, виконання
робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністра�
тивних потреб.[1] Для узагальнення інформації про наявність і рух
запасів сировини, матеріалів, палива, комплектуючих виробів та
інших запасів Планом рахунків передбачений рахунок 20 "Вироб�
ничі запаси". У зарубіжних країнах до методів аналітичного обліку
матеріальних запасів відносять: 

� метод періодичного обліку; 
� метод безперервного (поточного) обліку. 
Інститут присяжних бухгалтерів США зазначає, що первинною

основою обліку матеріальних запасів є собівартість, яка включає
такі елементи: 

� суму рахунку�фактури, за вирахуванням скидок при покупці; 
� суму страхування товарів у дорозі; 
� вiдповiднi податки i тарифи. 
В поточному обліку виробничих запасів підприємства можуть

застосовувати облікові ціни, в якості яких обирають: 
1) планово�розрахункові ціни. Вони розробляються і затверджу�

ються підприємством відповідно до рівня фактичної собівартості
відповідних виробничих запасів, призначені для використання
всередині підприємства. 

2) фактичну собівартість виробничих запасів за даними попе�
реднього місяця або звітного періоду (звітного року); 

3) середню ціну групи. Це різновид планово � розрахункових
цін. Як правило, встановлюється в випадках, коли на підприємстві
розроблена номенклатура матеріалів (перелік матеріалів, згрупова�
них за характерною для них ознакою і відповідним чином зашиф�
рованих із зазначенням одиниці виміру; вказується на кожному
документі на надходження або вибуття). 

У зарубіжних країнах використовують різні методи оцінки мате�
ріальних запасів: 

1. Метод специфічної ідентифікації.
2. Метод середньої вартості.
З. Метод ФIФО.
4. Метод ЛIФО. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ 
В ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ю. С. Зелена, 
V курс, група ФН�51, спеціальність "Фінанси і кредит"

Хмельницький інститут соціальних технологій, к. тел. (0382) 70�45�56
І. В. Піхур, 

науковий керівник

Стратегічним завданням поточного етапу розвитку економіки
України є закріплення позитивних тенденцій економічного зрос�
тання та виведення на якісно новий рівень розвитку. У свою чергу
успіх економічних перетворень на макроекономічному рівні зале�
жить від ефективності діяльності конкретних мікроекономічних
одиниць � виробників валового внутрішнього продукту, розмір яко�
го обумовлює всі макроекономічні показники системи національ�
них рахунків і стан економіки країни в цілому. Торговельні підпри�
ємства та об'єднання забезпечують зв'язок між виробником про�
дукції та її споживачем, а отже, від ефективної їх діяльності зале�
жить стабільність збуту готової продукції виробників та задоволення
потреб споживачів. Враховуючи викладене, можна зробити висновок
про те, що в умовах ринкової економіки особливо важливе місце зай�
має не виробник і споживач продукції, а суб'єкт, який забезпечує
взаємодію між ними � торговельне підприємство чи об'єднання.

У працях вітчизняних науковців теоретичні засади бюджетування
в торговельних підприємствах та об'єднаннях практично не розгля�
нуті. Певні напрацювання з даної проблеми мають західні та російські
економісти, але вони стосуються переважно характеристики бюдже�
тування як інструменту управління у виробничій та фінансово�кре�
дитній сфері. В зв'язку з недостатністю наукових розробок у цій сфері,
бюджетування впроваджують переважно великі вітчизняні підпри�
ємства та об'єднання торгівлі. Для прискорення цього процесу на
великих підприємствах та об'єднаннях та прийнятності бюджету�
вання для малого та середнього торговельного бізнесу, необхідно
розробити відповідний методичний інструментарій.

Основним документом, що формується в результаті реалізації
бюджетування є бюджет, до головних характеристик якого, як по�
казало дослідження, відноситься наступне: забезпечує планування
та організацію фінансових потоків, активів та зобов'язань підпри�
ємства, мотивацію персоналу до виконання бюджетних показників
та контролю їх виконання; направлений на втілення певної цілі
стратегії підприємства, слугує її досягненню та не може їй
суперечити; постійно переглядається та коригується в залежності
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від зміни факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та
результатів його виконання за попередній період; має короткостро�
ковий характер (до одного року).

Бюджетування в торгівлі має ряд особливостей порівняно з під�
приємствами реального сектору економіки, до основних з них слід
віднести: великий обсяг деталізованої вхідної інформації; складна
організаційна та бізнес�система; в основу бюджетування покладено
специфічний перелік показників; значна кількість відокремлених
підрозділів, що призводить до утворення розгалуженої мережі;
необхідність жорсткого моніторингу та щоденного контролю вико�
нання бюджетів підрозділами, виявлення причин відхилень, необ�
хідність оперативного управлінського впливу на керівників підроз�
ділів та функціональних служб, а в разі необхідності коригування
бюджетів [1, c. 106].

На основі визначення сутності бюджетування та з урахуванням
його особливостей в торгівлі, нами сформульовано наступне визна�
чення сутності терміну "бюджет торговельного підприємства
(об'єднання)" � документ, який формується в ході бюджетування в
торговельних підприємствах та об'єднаннях, передбачає наявність
елементів планування, організації, мотивації та контролю діяль�
ності торговельного підприємства або об'єднання, є кількісним
відображенням стратегії його розвитку на основі кількісного визна�
чення цілей по підприємству (об'єднанню) в цілому та структурним
підрозділам, бізнес�процесам та бізнес�об'єктам [1, c. 109].

Узагальнивши існуючі підходи до визначення головної цілі (ме�
ти) бюджетування в підприємствах та об'єднаннях торгівлі пропо�
нується сформулювати її наступним чином: підвищення ринкової
вартості торговельного підприємства або об'єднання. Відповідно
цілями другого рівня слід вважати забезпечення можливості: про�
гнозувати фінансовий стан; розробляти цільові параметри бізнесу;
відповідним чином організовувати діяльність та забезпечувати
персоніфікацію відповідальності за її результати; контролювати
діяльність та дотримання встановлених бюджетних показників.

На наш погляд, бюджетування є циклічною процедурою. Бюд�
жетний цикл є регламентованим внутрішніми документами під�
приємства порядком складання, розгляду затвердження, виконан�
ня, коригування та складання звітності про виконання бюджетів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ 
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ З УРАХУВАННЯМ 
СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

О. М. Зеленяк, 
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�698�33�74
С. С. Нестеренко,

доцент, науковий керівник 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку ринкових від�

носин основним завданням є підвищення ефективності функціону�

вання підприємства за рахунок оптимального формування грошових

потоків. Однією з основних причин відсутності досконалого меха�

нізму управління грошовими потоками є різноманітність поглядів

вітчизняних й зарубіжних науковців на саме поняття, класифікацію

та способи формування грошових потоків підприємства. 

Основні результати дослідження. Одним із важливіших інструмен�

тів управління грошовими потоками є їх класифікація, яка на сьо�

годні включає достатньо велику кількість ознак та не є повною. 

Для нашої країни поняття "консолідована звітність" є новим, але

дуже необхідним інструментом для управління великими компані�

ями. Під консолідованою звітністю пропонуємо розуміти зведену

бухгалтерську звітність, інтегровані сукупні фінансові звіти асоційо�

ваної корпорації, що складається з кількох господарюючих суб'єктів

з різними видами діяльності.

Зміст процедури консолідації складається у зведенні запланова�

них економічних і фінансових показників групи підприємств, яка

розглядається як бізнес�одиниця. При формуванні грошових пото�

ків це досягається за рахунок особливої уваги до формування у кон�

солідованому звіті даних про:

� фінансування інвестиційної діяльності підприємств за рахунок

потоків материнської компанії;

� відтворення реальних потоків при проведенні взаємозаліків;

� перехресне фінансування діяльності збиткових структур корпо�

рації за рахунок прибуткових;

� формування консолідованих бюджетів руху грошових коштів,

яке дозволяє сконцентрувати фінансові ресурси за пріоритетними

напрямками;

� організацію внутрішньо групового кредитування.

в сучасних умовах Секція 1



Основна мета складання консолідованого звіту � задовольнити

інформаційні потреби заінтересованих користувачів. Консолідова�

ний фінансовий звіт, складений за підсумками фінансового року, є

єдиним джерелом інформації про результати роботи групи компаній

та її фінансового стану. Однак треба розуміти, що консолідований

звіт це не управлінський документ і як фінансовий звіт він має деякі

недоліки:

� відсутність оперативності;

� складається за великий проміжок часу, відповідно, неможливо

провести короткостроковий аналіз;

� на підставі обмежених даних звіту неможливо провести внут�

рішній ретроспективний аналіз. 

При цьому консолідований фінансовий звіт має також і переваги

перед традиційним фінансовим звітом окремої юридичної особи, а

саме:

� надає об'єктивну інформацію про діяльність групи в цілому, на

відміну від порівняння окремих звітів підприємств, які входять у

групу;

� складений за міжнародними стандартами фінансової звітності,

він має аналітичні переваги перед звітністю, складеною за

національними стандартами;

� більш інформативний і тим самим розширює можливості аналізу.

Висновки. На підставі проведеного дослідження було запропоно�

вано нову ознаку класифікації грошових потоків та обґрунтовано

доцільність її застосування. Управління традиційними (звичайними)

грошовими потоками підприємства знайшло відображення у

вітчизняній літературі, але питання управління консолідованим

грошовим потоком потребує подальшого вивчення. У майбутньому

необхідно розробити методичні підходи до аналізу та механізми

управління консолідованим грошовим потоком у корпораціях, що

дасть можливість запобігти виникненню дефіциту грошових коштів,

визначити напрямки перерозподілу грошових потоків від одного

члена групи до іншого, забезпечити контроль грошових потоків

кожного члена групи і групи в цілому. 
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КРЕДИТИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ: 
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Т. В. Золотар,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (067)�320�42�00

Постановка проблеми. Розмаїття видів кредитування сприяло
залученню позикових ресурсів (як національних, так і зарубіжного
походження). Однак в умовах світової економічної кризи комерцій�
ні банки почали скорочувати об'єми кредитування та піднімати
відсоткові ставки за вже наданими кредитами. 

Основні результати дослідження. Бухгалтерський облік кредитів
в іноземній валюті ґрунтується на правових аспектах регулювання
позикових кредитних відносин в Україні. Згідно з ч. 1 ст. 1054 Ци�
вільного кодексу України, за кредитним договором банк або інша
фінансова установа (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти
(кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених
договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та
сплатити відсотки. Кредитний договір є самостійним різновидом
позики і до нього за аналогією можуть застосовуватися норми щодо
позики, якщо інше не передбачено правилами про кредит.

Не суперечить такому трактуванню сутності кредиту і податкове
законодавство, яке визначає, що фінансовий кредит � це кошти, які
надаються банком�резидентом або нерезидентом, кваліфікованим
як банківська установа згідно із законодавством країни перебування
нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають статус
небанківських фінансових установ, згідно з відповідним законодав�
ством, а також іноземними урядами або його офіційними агентствами
чи міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредито�
рами�нерезидентами у позику юридичній або фізичній особі на
визначений строк для цільового використання та під відсоток.
Методологічні основи фінансового обліку кредитів розкрито у на�
ціональних положеннях (стандартах) обліку: П(С)БО 11 "Зобов'я�
зання" � у частині визнання, оцінки та відображення у фінансовій
звітності кредитів; П(С)БО 15 "Дохід", П(С)БО 16 "Витрати" та
П(С)БО 31 "Фінансові витрати" � визначають порядок відображення
в обліку доходів і витрат, пов'язаних із залученням кредитів; П(С)БО
21 "Вплив змін валютних курсів"  � регулює порядок формування в
обліку інформації про операції в іноземних валютах та їх адекватне
відображення у фінансових показниках звітності. Податковий облік
кредитів в іноземній валюті ґрунтується на нормах. До дискусійних

в сучасних умовах Секція 1



моментів, пов'язаних з податковим обліком фінансових кредитів в
іноземній валюті, можна віднести такі:

� на яку дату слід визнавати валові витрати за нарахованими від�

сотками;

� чи проводити коригування валових витрат за нарахованими від�

сотками;

� дата визначення валютно�податкових різниць із заборгованості

у разі прострочення виплат за відсотками. Сутність перших двох

питань спільна. 

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:

� концептуальні засади фінансового обліку кредитів у іноземній

валюті регламентовано більш чітко, ніж податкового, зокрема вре�

гульовані питання щодо визначення дати визнання відсотків за

кредитами та розрахунках курсових різниць із заборгованостей під�

приємства;

� валові витрати за нарахованими відсотками за кредит з метою

оподаткування пропонується визнавати на дату їх оплати, що дасть

змогу уникнути постійних коригувань суми оподатковуваного при�

бутку;

� перспективними є дослідження оподаткування фінансових ви�

трат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу, які підляга�

ють капіталізації у фінансовому обліку.

СТРАТЕГІЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

О. О. Зотова,
V курс, група 5Фз, спеціальність "Фінанси і кредит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099)�4294224
М. А. Панчук,

ст. викладач, науковий керівник

У сучасних реаліях інтеграція нашої країни до світового госпо�

дарського простору передбачає необхідність вирішення таких пер�

шочергових завдань: підвищення експортних можливостей україн�

ських товаровиробників, поліпшення інвестиційної привабливості

внутрішнього ринку, посилення конкурентоспроможності націо�

нальних виробництв, досягнення позитивного балансу експорту й

імпорту, торговельних і поточних платіжних балансів.

Загальний методологічний підхід до оцінки відкритості еконо�

мік, яка виявляється у системній міжнародній взаємодії ринків товарів,
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послуг, капіталів і валют, є продуктивним за умови розвиненості

відповідних національних ринків. Щодо критеріїв і масштабів

"відкритості" країн, що розвиваються, західна економічна думка

орієнтувалася на обґрунтування "позитивного впливу" світової

економічної експансії розвинутих країн. Одночасно в країнах, що

розвиваються, превалюють більш критичні (щодо лібералізації та

ринкової саморегуляції) теоретичні підходи, які формують доктри�

ни економічного націоналізму та протекціонізму. 

Сучасний протекціонізм здійснюється головним чином з метою

збільшення експорту з використанням митних бар'єрів та системи

нетарифних (адміністративних) обмежень, створення конкуренто�

спроможних національних виробництв і галузей економіки. Вихо�

дячи із сутності доктрини сучасного протекціонізму, стратегія інте�

грації нашої держави у світову економіку повинна ґрунтуватись на

засадах прагматичного дотримання пріоритету національних інте�

ресів та жорсткого їх захищення, з використанням можливостей

євроінтеграційних структур та міжнародних торгових об'єднань,

зокрема Світової організації торгівлі. При цьому ефективність

застосування протекціоністських заходів, включаючи обмеження

іноземної конкуренції і стимулювання національних товаровироб�

ників, буде досягнута лише за умови визначення для цього най�

більш перспективних галузей вітчизняної економіки.

З цією метою слід забезпечити виконання наступних двох послі�

довних завдань: 1) визначити ключові технологічні та наукомісткі

галузі, а також "чутливі" сектори зі сфери послуг, які потребують

тимчасових заходів прямої та опосередкованої підтримки; 2) визна�

чити перелік тих видів виробництв, які Україні недоцільно вклю�

чати в перелік міжнароднопогоджених зобов'язань та стосовно яких є

доцільним застосування вилучень із режиму найбільшого сприян�

ня, дво� та багатосторонніх угод та забезпечити відповідні обме�

ження в торгівлі.

Через відсутність цілеспрямованої і послідовної державної

політики структурних перетворень з однієї сторони позбавляються

захисту життєво важливі та перспективні сектори національної

економіки, з іншої � здійснюються протекціоністські заходи, які

негативно впливають на внутрішній ринок країни.

Концепція інституційної стратегії інтеграції України у світову

економіку повинна передбачати, зокрема, вирішення таких завдань:

збереження стратегічних галузей, що забезпечують безперервність

в сучасних умовах Секція 1



виробничого процесу, таких як транспорт, енергетика та ін.; під�

тримку виробництва в секторах з експортними можливостями та в

імпортозаміщуючих галузях, для розвитку яких країна має достатні

ресурсні можливості таких, як деревообробка, машинобудування,

сільське господарство та ін.; адаптування вітчизняної практики

надання преференцій національним економічним агентам у відпо�

відність із міжнародними стандартами; визначення переліку інс�

трументів і детермінанти їх використання для забезпечення захисту

окремих вітчизняних галузей економіки, а також регулювання рівня

іноземної конкуренції на внутрішньому ринку тощо.

В контексті вирішення вказаних завдань та з метою досягнення

цілі структурного реформування економіки, необхідна подальша

деталізація митного тарифу, диференціація його ставок і розши�

рення бази оподаткування імпортних товарів, посилення рівня дер�

жавного регулювання експорту шляхом обмеження вивезення

дефіцитних товарів та зміцнення технічних бар'єрів перед імпор�

том, посилюючі санітарні, екологічні та інші вимоги, включаючи

прямі заборони.

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ
КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

А. Г. Зубар, 
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�440�12�48
Т. Г. Безуглова,

ст. викладач, науковий керівник

Актуальність проблеми. Характерною особливістю сучасного

розвитку економіки України є глибокі економічні перетворення в

сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відно�

сини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним

із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб'єктів

господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до П(С)БУ 11 "Зобов'я�

зання" визначені основні вимоги відносно розкриття інформації

про наявні зобов'язання на підприємстві. Відповідно до нього зобо�

в'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно виз�

начена і існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбут�

ньому внаслідок його погашення.
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З метою бухгалтерського обліку зобов'язання класифікуються на
довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов'язання,
доходи майбутніх періодів.

У системі обліку зобов'язання виступають у вигляді кредиторсь�
кої заборгованості.

Кредиторська заборгованість � це тимчасово притягнені суб'єк�
том у власне користування грошові кошти, які підлягають повер�
ненню юридичній або фізичній особі. Розрізняють нормальну і
прострочену кредиторську заборгованість. Нормальна виникає в
межах діючих термінів її оплати.

Заборгованість, не погашена з настанням термінів оплати, є
простроченою.

Існує зовнішня і внутрішня кредиторська заборгованість. Зов�
нішня кредиторська заборгованість виникає внаслідок здійснюва�
них операцій із різноманітними фізичними і юридичними особами
за межами підприємства. Внутрішня кредиторська заборгованість
характеризує найбільш короткостроковий вид використання під�
приємством позикових засобів, які формуються їм за рахунок внут�
рішніх джерел. Внутрішня кредиторська заборгованість є для під�
приємства безкоштовним джерелом використання позикових
засобів.

Основною метою управління кредиторською заборгованістю
підприємства є забезпечення своєчасного нарахування і виплати
коштів, які входять до її складу.

Оскільки кредиторська заборгованість є одним з джерел утворення
засобів, які знаходяться у розпорядженні організації дебітора, її від�
бивають у пасиві балансу. Облік кредиторської заборгованості ве�
деться по кожному кредиторові окремо, а в узагальнювальних показ�
никах відбивають загальну суму кредиторської заборгованості.

Важливим напрямом управління кредиторською заборгованістю є
визначення джерел погашення короткострокових фінансових зо�
бов'язань підприємства. При цьому здійснюється порівняння вели�
чини погашення короткострокових зобов'язань із сумою виручки
від можливих видів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Визначення ефективності використання в обороті підприємства
залучених та позикових капіталів є важливим об'єктом управління
кредиторською заборгованістю. Для цього потрібно проводити
порівняння прибутку і оборотів по рахунках кредиторської забор�
гованості, зважаючи на можливо різний час отримання і погашен�
ня кредитів та фактичне вилучення прибутку в результаті викорис�
тання коштів кредиторів.

в сучасних умовах Секція 1



Для реалізації функцій ефективного управління кредиторською

заборгованістю на підприємстві необхідно створити спеціалізова�

ний відділ кредитного контролю, в основу діяльності якого поклас�

ти принцип не залежності. Співробітники відділу будуть одними з

основних контактних осіб при співпраці з клієнтами, тому важ�

ливо, щоб персонал, задіяний в цьому процесі, проявляв поступ�

ливість і ввічливість з клієнтами. У роботі відділу важливо поєднати

бажання підтримувати комерційні стосунки з клієнтами із

зусиллями, спрямованими на повернення боргів.

Висновки з даного дослідження. Таким чином, запропоновані ме�

тоди удосконалення обліку і аудиту дозволяють постійно контро�

лювати та відстежувати ситуацію з кредиторською заборгованістю,

вчасно і правильно приймати управлінські рішення, уникати

складних і суперечливих ситуацій з кредиторами. Для ефективного

управління структурою кредиторської заборгованості необхідно

створити спеціалізований відділ кредитного контролю, а також

розробити спеціальну фінансову політику в плані використання

позикового капіталу.

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ 
ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

І. Г. Іваненко, 
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (067)�320�42�00
М. Ф. Базась,

к.е.н., професор, науковий керівник

Постановка проблеми. Функціонування підприємства � це склад�

ний динамічний процес, що є результатом неперервного циклічного

руху грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед

підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і збереження

динаміки циклів операційної, інвестиційної і фінансової діяльності,

що є запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства і реаліза�

ції його попиту на кошти. 

Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової економіки най�

більше ліквідна частина майна організації � кошти, представляють її

робочий капітал. Від його розміру і чіткої постановки бухгалтерсь�

кого обліку залежить фінансова стійкість фірми, її платоспромож�

ність. Завданнями обліку коштів є: 
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1) повна і своєчасна реєстрація операцій, пов'язаних із рухом

робочого капіталу в касі і на рахунках у банках;

2) контроль за наявністю коштів, їхньою цілістю і цільовим вико�

ристанням;

3) повне, своєчасне і правильне відображення в облікових регіс�

трах поточних операцій по надходженню і вибуттю даного капіталу;

4) контроль за дотриманням розрахунково�платіжної і кошто�

рисної дисципліни;

5) контроль за своєчасністю повернення в банк сум, не вико�

ристаних по призначенню відповідно до виділених лімітів і кошто�

рисів;

6) правильне і своєчасне проведення інвентаризації касової го�

тівки, операцій по рахунках у банках і відображення її результатів в

обліку.

Грошові кошти є найбільш обмеженим ресурсом в перехідній до

ринку економіці, і успіх підприємства у виробничо�комерційній

діяльності визначається здатністю керівництва мобілізувати ці

засоби і ефективно їх використовувати.

Проведення розрахунково�касових операцій через банк дозволяє

державі всебічно контролювати господарчо�фінансову діяльність

підприємств. Банк контролює підприємства й у частині дотримання

ними установлених фондів заробітної плати, лімітів на відрядження

і господарські витрати, стежить за своєчасністю розрахунків підпри�

ємств із бюджетом по податках і платежам, за своєчасною оплатою

рахунків і платіжних вимог постачальників, видає підприємству

позички на різні цілі, під визначені забезпечення і спостерігає за

поверненням цих позичок у встановлений термін і т.п.

Оскільки грошові кошти виступають посередником у всіх розра�

хунках, то для забезпечення нормального кругообігу їх у народному

господарстві в умовах ринкової економіки необхідно правильно і

вчасно виконувати всі розрахунки. В свою чергу ефективність роз�

рахункових операцій багато в чому залежить від стану бухгалтерсь�

кого обліку коштів, розрахункових і кредитних операцій. Перед

бухгалтерським обліком в області обліку грошових коштів стоять

наступні основні задачі:

– своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків як

шляхом безготівкових перерахувань, так і готівкою;

– повне й оперативне відображення в облікових регістрах наяв�

ності і руху грошових коштів і розрахункових операцій;
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– організація і проведення у встановлений термін інвентаризацій
коштів і стану розрахунків, вишукування можливостей недопущен�
ня виникнення простроченої дебіторської і кредиторської заборго�
ваності;

– контроль дотримання розрахунково�платіжної дисципліни,
своєчасності перерахування сум за матеріальні цінності, а також
коштів, отриманих у порядку кредитування.

Висновки. Отже, взаємопов'язані процеси розвитку джерел
фінансування і розміщення додатково утворених коштів в активах
відповідають загальній стратегії підприємства щодо збільшення
обсягів і підвищення ефективності фінансово�господарської діяль�
ності на основі зростання техніко�технологічного рівня виробництва.

МЕТОДИ ОЦІНКИ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Н. О. Іванова,
IV курс, група Фн�41, спеціальність "Фінанси і кредит",

Білоцерківський інститут економіки та управління 
Університету "Україна", к. тел 38098�711�32�86

О. М. Загурський, 
к. економ. наук, доцент, науковий керівник 

Одним з найбільш важливих завдань, які стоять перед інвестором
є вибір об'єктів інвестування, що мають найпривабливіші перспек�
тиви розвитку та дозволяють забезпечити найвищу ефективність
інвестицій. В той же час, підприємство проявляє ініціативу і прагне
знайти потрібного інвестора, а потім переконати його інвестувати
грошові кошти саме в активи цього підприємства. Успіх такого
переконання обумовлюється рівнем інвестиційної привабливості
підприємства. Тому дуже важливим для підприємства, як для
об'єкта інвестування, є створення умов за яких інвестор вклав би
свої кошти саме в це підприємство. Основою для рішення інвестора
про вкладення коштів буде позитивна інвестиційна привабливість
цього підприємства.

Інвестиційна діяльність є основою подальшого розвитку під�
приємства будь�якої галузевої приналежності та форми власності.
Без інвестицій неможливі підготовка та запуск у виробництво нових
видів продукції (робіт, послуг). Інвестиції відіграють вирішальну
роль у відтворювальних процесах на підприємстві, оскільки саме
вони забезпечують підвищення технічного та організаційного рівня
виробництва.
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Інвестиційна привабливість підприємства � це його інтегральна
характеристика як об'єкта майбутнього інвестування з позиції
перспектив розвитку (динаміки обсягів продажу, конкурентоспро�
можності продукції), ефективності використання ресурсів і акти�
вів, їхньої ліквідності, стану платоспроможності і фінансової
стійкості, а також значення низки неформалізованих показників:
економіко�географічне положення, галузева приналежність, статус
власності, інтелектуальний капітал підприємства, діловий імідж
керівництва підприємства, лояльність клієнтів, вартість бренда,
положення на ринку, конкурентоспроможність підприємства,
збалансованість контрольних карт, оборотність капіталу, фінансова
стійкість підприємства, прибутковість (рентабельність) діяльності,
платоспроможність і ліквідність, структура активів і капіталу.

Для оцінки інвестиційної привабливості підприємства, як об'єк�
та інвестування пріоритетне значення має аналіз наступних сторін
його діяльності: аналіз оборотність активів, аналіз прибутковості
капіталу, аналіз фінансової стійкості, аналіз ліквідності активів.

Так, О. В. Нечипорук пропонує розраховувати єдиний загальний
(універсальний, інтегральний) показник інвестиційної привабли�
вості. С. С. Донцов оцінює інвестиційну привабливість підприємс�
тва за допомогою аналізу надійності цінних паперів. Т. В. Майорова
надає перевагу методиці оцінки інвестиційної привабливості під�
приємства на основі розрахунку ряду коефіцієнтів. Агентство з
питань запобігання банкрутству підприємств та організацій реко�
мендує до використання методологію інтегральної оцінки, тощо.

Проведений нами аналіз інвестиційної привабливості ТОВ
"Поліс" з використанням прийомів і методів фінансового аналізу
показав, що підприємство знаходить не в найкращому стані, однак
і не в критичному.

Оцінка інвестиційної привабливості ТОВ "Поліс" з викорис�
танням апарату рейтингової оцінки була  більш точною � було
визначено що інтегральний показник інвестиційної привабливості
становить 1,33 що дає змогу віднести дане підприємство до
категорії В. Тобто інвестиційна привабливість даного підприємства
знаходиться на середньому рівні. Разом з тим у підприємства
можуть виникнути проблеми із залученням коштів інвесторів,
оскільки воно має ряд недоліків фінансового стану. Згідно розра�
хунків ми побачили наявність негативних значень коефіцієнтів у
всіх напрямах аналізу фінансового стану. 

Отже, підприємство повинне застосувати систему заходів пов'я�
заних з покращенням фінансового стану, а отже і інвестиційної
привабливості.
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ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК 
В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

О. П. Каленська,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�440�12�48
Т. Г. Безуглова, 

ст. викладач, науковий керівник 

Постановка проблеми. Україна є соціальною правовою державою.

Соціальна політика є найбільш значимою для інтересів сучасного

суспільства і найважливішою частиною діяльності будь�якої кра�

їни. В залежності від пріоритетів розвитку економіки формується

бюджетна і відповідна соціальна політика держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із основних інс�

трументів соціальної політики є соціальне забезпечення, яке реалі�

зується на рівні двох підсистем � соціального страхування та соці�

альної допомоги.

Соціальне страхування є основним елементом системи захисту в

соціальній ринковій економіці і сприяє розбудові громадянського

суспільства. Функціонування системи соціального страхування є

одним із проявів цивілізованого громадянського суспільства.

Соціальне страхування впливає на підвищення ефективності

діяльності підприємства через матеріальне становище та охорону

здоров'я працівників. Воно є фінансовою категорією.

У зв'язку з проведенням податкової реформи виникла необхід�

ність проведення реформи у системі соціального страхування.

З 2011р. проводяться відповідні заходи щодо формування сис�

теми внесків на державне пенсійне страхування та загальнообов'яз�

кове державне соціальне страхування, які не входять до складу

податкової системи, але суттєво впливають на загальний рівень

податкового коефіцієнта, податкове навантаження на працю й мас�

штаби заробітної плати, що в свою чергу впливає на обсяг надход�

жень податку з доходів фізичних осіб в місцеві бюджети.

Реформування системи внесків на державне пенсійне страху�

вання та загальнообов'язкове соціальне страхування полягає в тому,

що запроваджено єдиний соціальний внесок, який утримується із

зарплати найманих працівників і нараховується на фонд оплати

праці та сплачується роботодавцями.
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Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування � консолідований страховий внесок, збір якого здійс�

нюється до системи загальнообов'язкового державного соціального

страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з

метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавс�

твом, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання

страхових виплат (послуг) за даними видами загальнообов'язкового

державного соціального страхування . Обчислення єдиного внеску

здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів,

відповідно до яких проводиться нарахування. Єдиний соціальний

внесок перераховується на рахунки Пенсійного фонду, які відкриті

в органах Державного казначейства. Нарахування єдиного внеску

здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування

єдиного внеску. Її розмір становить п'ятнадцять розмірів прожитко�

вого мінімуму для працездатних осіб.

Єдиний соціальний внесок утримується із зарплати ( виплат, які

входять до фонду оплати праці) в розмірі 3,6%; з винагород за

договорами за виконані роботи, надані послуги � 2,6%; з допомоги

по тимчасовій втраті працездатності � 2%; із заробітної плати держ�

службовців і науковців утримується 6,1%. Нарахування єдиного

соціального внеску для роботодавців становлять від 36,76% до

49,7% залежно від класу професійного ризику виробництва. Для

допомоги з тимчасової втрати працездатності нарахування єдиного

соціального внеску становлять 33,2%. Бюджетні установи і

організації сплачують єдиний внесок у розмірі 36,3% від фонду

оплати праці.

Висновки з проведеного дослідження. Позитивною стороною вве�

дення єдиного соціального внеску є те, що зменшилась кількість

документів, що свідчили про перерахування страхових внесків в

державні цільові фонди, покращився документообіг. Для визначен�

ня страхового стажу використовується категорія мінімального

страхового внеску, яка передбачає використання не лише періоду

сплати внесків, а й їхнього розміру. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА, 
ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ

О. О. Каніщев,
V курс, група ГРС �52�11, спеціальність "Готельно�ресторанна справа",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 
тел. (093) 90�97�962

Науковий керівник: Н. І. Новосад, 
канд. тех. наук

Якість � одна з фундаментальних категорій, що визначає спосіб

життя, соціальну та економічну основу для розвитку людини і сус�

пільства. Системи якості в сучасному суспільстві стають частиною

ідеології побудови будь�якого виробництва, охоплюючи всі стадії

діяльності. В умовах ринкових відносин якість стає основним

фактором забезпечення позитивного іміджу підприємства і його

продукції на ринку, а також підсилює позитивну мотивацію праці

працівників. 

Питанням якості і задоволенням вимог замовника у всьому світі

приділяється дедалі більша увага. Міжнародний стандарт ІSО 9004�

2�91 "Адміністративне управління якістю і елементи системи яко�

сті. Частина 2. Керівні вказівки по послугах" є відповіддю на це

явище і покликаний спонукати організації і компанії більш ефек�

тивно здійснювати керівництво аспектами якості в їх діяльності з

надання послуг. 

Для національної економіки вкрай необхідним є збільшення

обсягів впровадження сучасних систем управління якістю на

підприємствах ресторанного господарства.

Специфіка управління та значення галузі громадського харчу�

вання полягає в тому, що вона, по�перше, виконує взаємопов'язані

функції: виробництво, реалізацію продукції та обслуговування спо�

живачів. По�друге, в діяльності підприємств спостерігається залеж�

ність від зміни попиту споживачів. По�третє, момент виготовлення

широкого асортименту продукції майже співпадає з часом її реалі�

зації у часі та просторі безпосередньо споживачам. По�четверте,

кулінарна продукція, крім замороженої, не підлягає довготрива�

лому зберіганню. По�п'яте, територіальне розосередження невели�

ких за розмірами підприємств і створення умов для споживачів
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вимагає максимального наближення мережі підприємств до місць

роботи, навчання, відпочинку, проживання. 

Забезпечення якості продукції в цехах ресторану, що виробля�

ють страви, визначається цілим рядом внутрішніх факторів: техніч�

них, організаційних, економічних, соціально�психологічних. 

Система управління якістю � це особлива організація у вироб�

ничій системі. Основним у цій організації є документованість всіх

процесів, що мають відношення до виробництва продукції, почи�

наючи із закупівлі матеріалів і закінчуючи доставкою споживачеві

готової продукції. Забезпечити якість на підприємстві можливо

тільки тоді, коли всі процеси � технічний, технологічний, організа�

ційний � будуть взаємозалежні між собою через управління якістю. 

Для забезпечення необхідного рівня якості на підприємстві роз�

робляється система якості, яка повинна охоплювати весь життєвий

цикл виробу. 

Успішне здійснення управління якістю на етапі надання послуги

створює значні можливості для: поліпшення виконання послуги та

задоволення вимог замовника, підвищення продуктивності, ефек�

тивності та скорочення витрат, розширення ринку.

Для досягнення цих переваг в системі якості послуг повинні також

враховуватися аспекти людського фактора, залученого для надання

послуги, за допомогою управління соціальними процесами, пов'я�

заними з наданням послуги, розгляду взаємодії людей як однієї з

вирішальних складових частин якості послуг, визнання важливості

сприйняття образу, що виникла у замовника про організацію,

культуру і виконані послуги, розвитку умінь і здібностей персоналу,

стимулювання зацікавленості персоналу в підвищенні якості і

задоволенні очікувань замовника.

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Карвовська М. І., 
VI курс, ФН�61, "Фінанси", Інститут економіки і менеджменту

Науковий керівник: Потій В. З., к.е.н., професор

Умовою життєдіяльності й основою стабільності діяльності під�

приємства в ринковій економіці є його стійкість. Ефективне управ�

ління фінансовою стійкістю дає змогу підприємству адаптуватися

до умов зовнішнього середовища та контролювати ступінь його
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незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Для цього необ�

хідна побудова механізму забезпечення фінансової стійкості під�

приємства з метою організації ефективної системи взаємодії всіх

елементів, які беруть участь у процесі управління фінансовою стій�

кістю підприємства. Саме тому достатньо актуальним і своєчасним

є завдання дослідження механізму забезпечення фінансової стій�

кості підприємств і його вдосконалення.

Управління фінансовою стійкістю підприємства є одним з най�

більш значущих функціональних напрямів системи фінансового

менеджменту, яка досить тісно пов'язана з іншими системами

управління. Управління фінансовою стійкістю підприємств є

системою принципів і методів розробки та реалізації управлінських

рішень, пов'язаних із забезпеченням такого стану фінансових ре�

сурсів, їх формуванням і розподілом, яка б дозволила підприємству

розвиватися на основі зростання прибутку та капіталу при збере�

женні платоспроможності та кредитоспроможності, а також забез�

печення та підтримання фінансової рівноваги підприємства.

Управління фінансовою стійкістю із застосуванням фінансового

механізму може досягти необхідного результату лише за поєднання

доцільно спрямованого взаємовпливу всіх його елементів. Для цього

він повинен відповідати таким вимогам: налаштованість кожного

елемента фінансового механізму на виконання властивого йому

навантаження; спрямовання дії всіх елементів фінансового меха�

нізму, який забезпечує інтереси всіх суб'єктів фінансових відносин;

зворотний зв'язок усіх елементів фінансового механізму різних вер�

тикальних і горизонтальних рівнів; своєчасність реакції елементів

фінансового механізму вищого рівня на зміни, які відбуваються під

впливом елементів нижчого рівня. 

Сутність категорії "механізм забезпечення фінансової стійкості

підприємства" слід визначити як систему форм, методів, прийомів,

важелів, норм і нормативів, а також нормативно�правового, інфор�

маційного, програмно�технічного та кадрового забезпечення, за

допомогою яких на підприємстві досягається такий стан фінан�

сових ресурсів, їх формування, розподілу та використання, що до�

зволяє підприємству розвиватися на основі зростання прибутку та

капіталу при збереженні платоспроможності та кредитоспромож�

ності в умовах допустимого рівня ризику.
В основі ефективного функціонування будь�якого фінансового

механізму лежить узгоджене, цілеспрямоване, взаємодоповнююче
функціонування всіх складових частин механізму. Необхідно чітко
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сформулювати головну мету, для досягнення якої використовується
фінансовий механізм. Головною метою механізму забезпечення
фінансової стійкості підприємств є досягнення фінансової безпеки
та стабільності їх функціонування і розвитку в поточному та перс�
пективному періодах. Процес реалізації визначеної головної мети
механізму забезпечення фінансової стійкості підприємств повинен
бути спрямований на вирішення таких основних задач, як забез�
печення оптимальної структури капіталу з позиції забезпечення
можливостей ефективного розвитку в довгостроковому періоді;
постійної платоспроможності та ліквідності підприємства, тобто
можливості своєчасно і в повному обсязі виконувати свої зобо�
в'язання; максимальної рентабельності операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності; відповідності обсягу капіталу, що залуча�
ється, сумі потреби в активах, що формуються; збалансування гро�
шових потоків підприємства; мінімальних витрат щодо залучення
позикового капіталу підприємством.

Таким чином, особливості функціонування механізму забезпе�
чення фінансової стійкості підприємств зумовлені формою влас�
ності, галузевою належністю діяльністю та специфікою внутрісис�
темних фінансових відносин. Успішне функціонування механізму
забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої коопе�
рації можливе лише за умови реалізації зваженої політики управ�
ління власними і залученими джерелами фінансування діяльності
будь�якого підприємства.

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ БАНКУ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ

В. А. Кирпач, 
VI курс, група БС�61, спеціальність "Банківська справа",

Інститут економіки та менеджменту
Науковий керівник: О. О. Кощєєв

Під ризиком розуміється можлива небезпека втрат, що випливає з
специфіки тих чи інших явищ природи і видів діяльності людського
суспільства. Ризик � це історична й економічна категорія.

Як історична категорія, ризик являє собою усвідомлену людиною
можливу небезпеку. Вона свідчить про те, що ризик історично
пов'язаний з усім ходом суспільного розвитку.

Як економічна категорія ризик являє собою подію, яка може

відбутися або не відбутися. У випадку здійснення такої події можливі

три економічні результати: негативний, нульовий, позитивний.

в сучасних умовах Секція 1



Фінансові ризики пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресур�

сів (тобто грошових коштів).

Фінансові ризики підрозділяються на два види: ризики, пов'язані

з купівельною спроможністю грошей, і ризики, пов'язані з вкладен�

ням капіталу (інвестиційні ризики).

До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, від�

носяться наступні різновиди ризиків: інфляційні і дефляційні ризи�

ки, валютні ризики, ризики ліквідності.

Інфляційний ризик � це ризик того, що при зростанні інфляції,

одержувані грошові доходи знецінюються з погляду реальної купі�

вельної здатності швидше, ніж ростуть. За таких умов підприємець

несе реальні втрати.

Дефляційний ризик � це ризик того, що при зростанні дефляції

відбуваються падіння рівня цін, погіршення економічних умов під�

приємництва і зниження доходів.

Валютні ризики є небезпекою валютних втрат, пов'язаних зі зміною

курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншого, при прове�

денні зовнішньоекономічних, кредитних і інших валютних операцій.

Ризики ліквідності � це ризики, пов'язані з можливістю втрат при

реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їх

якості та споживчої вартості.

Інвестиційні ризики включають в себе наступні підвиди ризиків:

ризик упущеної вигоди, ризик зниження прибутковості, ризики

прямих фінансових втрат.

Ризик упущеної вигоди � це ризик настання непрямого (побічно�

го) фінансового збитку (неодержаний прибуток) у результаті нездійс�

нення якого�небудь заходу (наприклад, страхування, хеджування,

інвестування і т.п.).

Ризик зниження прибутковості може виникнути в результаті

зменшення розміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестицій,

за вкладами і кредитах.

Кожен банк повинний думати про мінімізацію своїх ризиків. Це

потрібно для його виживання і для здорового розвитку банківської

системи країни. Мінімізація ризиків � це боротьба за зниження втрат,

інакше називана управлінням ризиками. Цей процес управління

містить у собі: передбачення ризиків, визначення їхніх ймовірних

розмірів і наслідків, розробку і реалізацію заходів щодо запобігання

або мінімізації пов'язаних з ними втрат.
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В основу банківського управління ризиками повинні бути покла�

дені наступні принципи:

� прогнозування можливих джерел збитків або ситуацій, здатних

принести збитки, їхній кількісний вимір;

� фінансування ризиків, економічне стимулювання їхнього змен�

шення;

� відповідальність і обов'язок керівників і співробітників, чіткість

політики і механізмів управління ризиками;

� скоординований контроль ризиків по всіх підрозділах і службах

банку, спостереження за ефективністю процедур управління ризи�

ками.

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ 
У ПРОСУВАННІ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Кислицький В. В.,
група МК�61, Університет "Україна"

Серед європейських країн Україна вже довгий час залишається

лідером по чисельності людей, що хворіють ВІЛ�інфекціями, нар�

команією, алкоголізмом, людей, які потребують допомоги, а саме:

малозахищені верстви населення, люди з особливими потребами,

пенсіонери, діти війни та ін. У зв'язку з цим, постає необхідність

створення організацій, що мають на меті не отримання прибутку, а

бажання допомогти таким людям, аби запобігти появі цілих груп

(наркоманів, ВІЛ�інфікованих), створивши для них певну альтер�

нативу їх способу життя. До таких організацій, можна віднести фірми,

що працюють у наступних сферах: політика; державне управління;

оборона і безпека; освіта; релігія; наука; мистецтво і культура;

спорт; благодійність і т.п.

Оскільки існує потреба у створенні таких організацій, то від�

повідно з'являється потреба у їх просуванні та популяризації. Для

існування будь�якої компанії в першу чергу потрібна відомість (піз�

навальність). Клієнти мають бути поінформовані про зайнятість та

послуги, які надає фірма, дізнатись чим саме вона може бути

корисна для них особисто як споживачів. Не остання роль від�

водиться позитивному іміджу, що для таких закладів є показовим.

Ці завдання лягають на плечі маркетингу, завдяки якому фірма

може знайти свого споживача, а споживач вихід/допомогу в

проблемній ситуації.

в сучасних умовах Секція 1



У нашій країні, яка переживає кризу, політичні та економічні нега�
разди, тяжко створювати та/або підтримувати некомерційні орга�
нізації. Через подорожчання продуктів, розквіт корупції та великих
податків, людям тяжко фінансувати будь�які соціальні проекти.
Але знаходяться люди, що готові вкласти свої ресурси, аби допомо�
ги іншим. Тому, можна виокремити наступні переваги та недоліки у
створенні та просуванні соціальних організацій у нашій країні.

Для більш ефективної роботи некомерційних організацій,
пропонуємо такі шляхи усунення недоліків:

1. Фінансовий та економічний стан країни одній людині не змі�
нити, але робота всіх може бути корисною. Почати треба з себе, з
того, куди ми викидаємо сміття та як відносимося до чужого майна.
Ми б могли стати світлим та добрим прикладом для інших, що вже
буде проводити соціальну роботу з людьми, які нас оточують. Якщо
це робити, то з державного бюджету виділялося б менше коштів для
прибирання сміття, покращення та озеленення території.

2. В Україні організовуються різні соціальні заходи за для допо�
моги окремим верствам населення, але такі заходи доцільно ство�
рювати не лише для подолання проблеми (що також дуже важ�
ливо), а й для попередження.

3. При створенні подібних акцій та/або організацій, слід вико�
ристовувати маркетингові принципи. А саме: необхідно звертати
увагу на потреби людей; вивчати ринок та аналізувати всіх учас�
ників, їхні слабкі та сильні сторони. Зайняти свою нішу на ринку.
Створювати комфортні для споживачів умови для отримання та
використання послуг. Показувати важливість вирішення певних
проблем для спонсорів. Розвивати комунікаційну політику. Тобто
не просто інформувати клієнтів про те, що є, а ще й організувати
канал зворотного зв'язку.

4. Ще один важливий момент � це ставлення кожного з нас
особисто до покращення суспільства. Ми або як всі � не будемо
виділятися, щось робити, просто залишимося байдужими, або
докладемо всіх зусиль для покращення суспільства, почавши з себе.

Отже, беручи до уваги нинішній стан нашої країни, потреби
деяких верств населення, необхідно створювати організації, що
мають на меті не лише отримання прибутку, а й допомогу у вирі�
шенні певних проблем, попередження їх. Ефективно використову�
ючи маркетингові принципи, аби не просто зробити організацію
відомою, а й звернути увагу усіх на потреби людей, на можливість
отримання та використання послуг. Важливо створити комуніка�
ційний процес, який у результаті повинен призвести до покра�
щення суспільства в цілому.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

А. А. Кісловський, 
V�курс, група 5�МБ, спеціальність "Банківська справа",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099) 428�11�49
М. А. Постовий,

ст. викладач, науковий керівник 

Розвиток банківської системи на Україні набуває все більш гло�

бальних масштабів. Виступаючи у ролі фінансового посередника

комерційні банки розширюють коло послуг, що ними надаються. 

У цьому розрізі взаємозв'язок між комерційними банками та іншими

господарюючими суб'єктами набуває якісно нового значення, що

дозволяє підприємствам використовувати нові можливості щодо

підвищення ефективності управління їх господарською діяльністю. 

Депозитні операції є найбільш ризиковими для підприємства,

оскільки у цьому випадку підприємство знаходиться під впливом

усіх тих ризиків, якими характеризується діяльність відповідного

комерційного банку. 
Усе це обумовлює необхідність управління депозитним ризи�

ком, оскільки даний вид ризику часто пов'язаний з виникненням і
якісно нових фінансових відносин, і відсутністю у підприємств
досвіду управління фінансами в ринкових економічних умовах. 

При оцінюванні рівня депозитного ризику доцільно використо�
вувати рейтинговий аналіз, оскільки при визначенні рейтингу
комерційний банк розглядається як єдина економічна система. Під
банківським рейтингом слід розуміти узагальнюючу оцінку діяль�
ності банку на основі якої можна визначити положення певного
банку відносно інших банківських установ. Спостереження за
рейтинговою позицією конкретного банку і її аналіз сприяють
прийманню обґрунтованих рішень стосовно подальших відносин
суб'єктів господарської діяльності з цією банківською установою. 

Для того, щоб банківський рейтинг дійсно задовольняв інфор�
маційні потреби споживачів такої інформації він повинен відпові�
дати, на наш погляд, чотирьом вимогам: 

� інформація про діяльність банку, на базі якої визначається його
рейтинг, повинна бути об'єктивною; 

� методика визначення рейтингової оцінки повинна бути нау�
ково обґрунтованою; 
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� рейтингова інформація повинна бути доступною широкому
колу споживачів цієї інформації; 

� визначення банківського рейтингу за певною методикою по�
винне бути періодичним (щомісячним, щотижневим, щоденним). 

З метою визначення рейтингу комерційного банку у світовій
практиці була розроблена велика кількість методик, утому числі
методика CAMELS, сутність якої полягає в урахуванні при
визначенні рейтингу: достатності капіталу (capital adequacy � C);
якості активів (asset quality � A); якості управління (management
quality � M); прибутку (earnings record � E); ліквідності (liquidity posi�
tion � L); чутливості фінансового стану банку до багатьох факторів
(sensitive � S). 

Необхідність спрощення методики визначення рейтингу комер�
ційного банку а також ухилення від описаних вище недоліків по�
ставили перед нами мету удосконалення методики визначення
рейтингової оцінки банку. 

Мінлива економічна ситуація на Україні, можлива нестабіль�
ність у повертанні депозитних внесків вимагає врахування загаль�
ної доходності активів банку та ризикованості його діяльності.
Застосування саме цих двох показників дозволяє обійти певні не�
доліки. 

Розрахунок показника рентабельності активів не потребує кон�

фіденційності інформації, він яскраво характеризує прибутковість

діяльності комерційного банку в цілому. Крім цього, цей показник

є відносним, що дає можливість порівнювати комерційні банки

різні за обсягом активів. 

Значення рентабельності непрямо характеризує рівень депозит�

ного ризику: чим більше значення рентабельності (більше значен�

ня прибутку на одиницю активів), тим більше можливостей у ко�

мерційного банку виконати за рахунок власного капіталу (до якого

входить його прибуток) зобов'язання перед клієнтами. 

Кількісна оцінка рівня ризику, на який наражається та чи інша

банківська установа дозволяє нам оцінити його надійність, ступень

довіри до нього з боку клієнтів.
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА:
СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ

М. М. Ковальська, 
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�686�86�34
Н. С. Усик,

ст. викладач, науковий керівник 

Постановка проблеми: Фінансовий стан � це найважливіша харак�

теристика економічної діяльності підприємства в зовнішньому сере�

довищі. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його

потенціал у діловій співпраці, оцінює, в якій мірі гарантовані еко�

номічні інтереси самого підприємства та його партнерів з фінан�

сових і інших відносин. 

Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан підприємства � це

комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів сис�

теми фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю

виробничо господарських факторів і характеризується системою

показників, що відображають наявність, розміщення і використання

фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від

результатів його виробничої, комерційної та фінансово � госпо�

дарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності

підприємства. В першу чергу на фінансовому стані підприємства

позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високо�

якісної продукції. Фінансовий стан � це одна з найважливіших

характеристик діяльності кожного підприємства. Метою оцінки фі�

нансового стану підприємства в системі антикризового управління є

розробка і реалізація заходів, направлених на швидке відновлення

платоспроможності, відновлення достатнього рівня фінансової стій�

кості підприємства, встановлення можливості підприємства продов�

жувати свою господарську діяльність, можливості подальшого роз�

витку, забезпечення прибутковості і зростання виробничого потен�

ціалу і ухвалення відповідних рішень. Фінансовий стан підприємства

визначається такими елементами:

1) прибутковість роботи підприємства;

2) оптимальність розподілу прибутку, що залишився у розпоряд�

женні підприємства після сплати податків і обов'язкових платежів;

3) наявність власних фінансових ресурсів не лише мінімально

необхідного рівня для організації виробничого процесу і процесу

реалізації продукції;
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4) раціональне розміщення основних і оборотних фондів;

5) платоспроможність та ліквідність.

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно

оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик

аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів

діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в дина�

міці � за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінан�

совій діяльності та способи ефективнішого використання фінансо�

вих ресурсів, їх раціонального розміщення.

При аналізі загального фінансового стану підприємства визнача�

ють показники загального капіталу � підсумок балансу, який, з одно�

го боку, показує загальну суму коштів, що  її має у своєму розпоряд�

женні підприємство, � актив, а з іншого � суму джерел утворення цих

коштів � пасив. Для загальної оцінки фінансового стану підприємс�

тва складають спрощений баланс, в якому об'єднують в окремі групи

однорідні статті. І для того, щоб аналіз загального фінансового стану

був повним, необхідно дати оцінку змінам окремих статей. Така

оцінка надається за допомогою горизонтального (часового) і верти�

кального (структурного) аналізів. При горизонтальному аналізі

виявляються абсолютний та відносні зміни величин статей балансу

за певний період і надається оцінка цим змінам. 

Висновки. Тому актуальним постає завдання удосконалення форм

і методів фінансового забезпечення функціонування підприємства,

тобто пошук нових ефективних шляхів фінансової діяльності.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЦІН 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Колеснік,
ІV курс, група МК�41, спеціальність "Маркетинг", 

Інститут економіки та менеджменту
Науковий керівник: І.В. Пономаренко,

к.е.н., доцент

Промислові підприємства призначені для випуску продукції з

метою забезпечення потреб суспільства. Статистика вивчає обсяг

та склад промислової продукції, веде її облік в натуральних показ�

никах та за вартістю. 

При дослідженні цін промислових підприємств було викорис�

тано офіційні статистичні дані, які розповсюджуються Державною
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службою статистики України. Основним показником, який дозво�

ляє оцінити ціни промислових підприємств, виступає індекс цін

виробників промислової продукції (ІЦВ), який є показником зміни

цін у часі у сфері промислового виробництва. ІЦВ дозволяє відслід�

ковувати та визначати тенденції змін цін як за видами економічної

діяльності, так і виробництві конкретної продукції. Він використо�

вується при створенні інформаційної бази для прогнозування і

управління процессами ціноутворення у промисловості, перера�

хунку показників системи національних рахунків у постійні ціни та

забезпечує можливість проведення міжнародних зіставлень.

Згідно з даними Державної служби статистики України впро�

довж 2005�2010 рр. ціни виробників постійно зростали, про що

свідчать відповідні індекси цін. Найбільше зростання досліджува�

ного показника в Україні спостерігається у 2008 р. (135,5%), а

найменше � у 2009 р. (106,5%).

Впродовж досліджуваного періоду часу, середньорічне абсолют�

не збільшення становило 0,8 в.п., середньорічний темп росту �

100,7%. Тобто за 2005�2010 рр. індекс цін виробників за видами

промислової продукції щорічно зростав на 0,7%. 

Оптові ціни виробників промислової продукції в Україні зросли

у 2010 р. на 18,7% порівняно з їх збільшенням на 14,3% за 2009 р.

Фактичне зростання промислових цін перевищило прогноз уряду

на 2010 рік, що складав 14,4%. 

Дослідження індексу цін виробників за видами промислової

продукції за кварталами показу, що у 2005 р. найбільше значення

індексу цін спостерігається у ІІ кварталі (105,5%), а найменше � у

ІІІ кварталі (99,5%). У 2006 р. найбільше значення індексу цін спо�

стерігається у ІV кварталі (104,8%), а найменше � у І кварталі

(101,7%). У 2007 р. найбільше значення індексу цін спостерігається

у ІІ кварталі (105,5%), а найменше � у І кварталі (104,2%). Впродовж

2008 р. найбільше значення індексу цін спостерігається у ІІ кварталі

(116,7%), а найменше � у ІV кварталі (93,6%). У 2009 р. найбільше

значення індексу цін спостерігається у ІV кварталі (105,6%), а най�

менше � у І кварталі (99,2%). Впродовж 2010 р. найбільше значення

індексу цін спостерігається у ІІ кварталі (108,6%), а найменше � у

ІІІ кварталі (101,5%).

Отримані результати свідчать про наявність певного впливу

сезонного фактору, оскільки впродовж досліджуваного періоду часу

у 4 роках спостерігається максимальне значення індексу цін саме у
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другому кварталі. Поряд з цим, за 2005�2010 рр. найменше зна�

чення досліджуваного показника частіше всього зустрічається у 

І кварталі 2006, 2007 та 2009 рр.

У грудні 2010 року до попереднього місяця, листопада, промис�

лові ціни збільшилися на 0,9%. 

Найбільше зростання оптових цін за 2010 рік зафіксоване у сфері

видобутку нафти і газу � на 63,2%, видобутку металевих руд � на 5%,

виробництві коксу � на 48,6%. 

Жодна з галузей не знизила оптові ціни на свою продукцію в

2010 р. 

У 2011 році уряд планує не допустити зростання промислових

цін вище 11,3% до рівня 2010 року. 

За інформацією Держкомстату, інфляція в грудні склала 0,8%,

що забезпечило зниження інфляції в розрахунку рік до року з 9,2%

у листопаді до 9,1% за результатами 2010 року. Індекс цін виробни�

ків зріс тим часом на 0,9% і за результатами 2010 року склав 18,7%. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ

Колодій О. В., 
група БС�61, Інститут економіки і менеджменту

Науковий керівник: Мних М. В., 
д.е.н., професор

Управління являє собою складну роботу, яку не можна виконати

успішно, керуючись тільки формулами й розрахунками. Банківсь�

кий менеджмент у загальному вигляді являє собою управління від�

носинами, пов'язаними зі стратегічним і тактичним плануванням,

аналізом, регулюванням, контролем діяльності банку, управлінням

фінансами, маркетинговою діяльністю, персоналом, що здійснює

банківські операції. Іншими словами, це � управління відносина�

ми, що стосуються формування і використання грошових ресурсів,

тобто взаємопов'язана сукупність фінансового менеджменту і

управління персоналом, зайнятим у банківській сфері. Поділ бан�

ківського менеджменту на фінансовий менеджмент і керування

персоналом у комерційному банку обумовлено структурою об'єкта,

на який спрямовані керуючі впливи банківського менеджменту.

Тому його можна розглядати як діяльність з внутрішньобанківсь�

кого регулювання, яка спрямована, в першу чергу, на дотримання

вимог і нормативів, встановлених органами державного нагляду.

У вітчизняній теорії та практиці питання стратегічного управ�

ління діяльністю підприємством до цього часу недостатньо розроб�

лені. Частково це пояснюється тим, що функція управління трива�

лий час належала державі. Крім того, дається взнаки недоскона�

лість правового, законодавчого, економічного регулювання в дер�

жаві, а також нестабільність законодавчої бази, відсутність прак�

тичного досвіду у фахівців.

Проте, в світовій практиці стратегічний менеджмент як наукова

галузь і як напрям практичної діяльності існує та еволюціонує вже

більше півсторіччя і  в сучасних умовах ґрунтується на класичній

схемі розвитку підприємства: 1�й етап � підприємство починає вер�

тикально інтегруватися для ефективного проникнення на суміжні

ринки; з позиції фінансового менеджменту цей етап стратегії під�

приємства характеризується пошуком нових джерел фінансування

своєї діяльності, об'єднання капіталу та фінансових ресурсів; 2�й

етап � підприємство намагається розширити свою частку на цих

ринках з метою підвищення рентабельності своїх видів та напрямів
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діяльності, які є результатом вертикальної інтеграції, з позиції фі�

нансового менеджменту, відбувається пошук нового "дешевого"

капіталу; 3�й етап � підприємство намагається краще використати

свої ринкові можливості через розширення гами товарів та послуг,

урізноманітнення своєї пропозиції; "в рамках фінансового менедж�

менту � підвищення ефективності використання капіталу та

фінансових ресурсів; 4�й етап � підприємство розуміє неспромож�

ність надалі зростати шляхом проникнення на суміжні ринки, звер�

тає увагу на можливі напрями диверсифікації, які не пов'язані з

існуючими напрямами діяльності, у фінансовому менеджменті �

пошук нових напрямків вкладення капіталу, зміна його структури.

Така загальна модель стратегії підприємства та стратегії менедж�

менту актуалізована глобалізацією економіки, інтернаціоналіза�

цією ринків. Стратегічне мислення вимагає не тільки підтримання

цілісності підприємства та певної оптимальної структури капіталу,

а вимагає ефективною поєднання категорій "продукт � ринок",

"капітал � ринок".

Сьогодні ділова стратегія підприємств націлена на досягнення

стратегічних конкурентних переваг. А виділення стратегічних

напрямків у менеджменті ґрунтується на перспективному баченні

динаміки та потоків фінансових ресурсів, що забезпечують зрос�

тання капіталу та зростання підприємства в цілому. Отже, стратегію

можна визначити як узагальнюючий план управління, який

орієнтовано на досягнення основних цілей, шляхом виявлення та

реалізації довгострокових конкурентних переваг на даному ринку.

Прийнято вважати, що найважливішою економічною метою

банку є забезпечення максимального прибутку, що випливає з при�

роди банку як комерційного підприємства. В одержанні прибутку

зацікавлені також клієнти банку, оскільки фінансовий успіх свід�

чить про надійність і стійкості підприємства, з якими вони мають

справу. Однак постановка мети � максимізація прибутку банку �

часто розуміється однозначно: заробляй більше і знижуй витрати. У

такому розумінні зазначена мета не орієнтує на довгострокове

функціонування банку. Для отримання максимальної поточної

прибутку не потрібно здійснювати витрати на поліпшення техніч�

ного обслуговування, збільшення резервів, розвиток зв'язків з нині

малорентабельними, але перспективними підприємствами і т.д.

Тому економічна мета банківського менеджменту повинна

полягати не в орієнтації на максимізацію поточного прибутку

148

Секція 1 Економічні перспективи України 



149

банку, отриманої за будь�яку ціну, а на максимізацію вартості банку,

що включає отримання довгострокового прибутку, потенційне зро�

стання обсягів операцій банку, прийнятний ризик для кредиторів,

підвищення ринкової вартості акцій банку та стабільні дивіденди.

Крім того, банк є особливим комерційним підприємством, в

якому акумулюються вільні грошові засоби різних учасників від�

творювального процесу. У зв'язку з цим, банківський менеджмент

повинен бути орієнтований на забезпечення схоронності залучених

коштів, на своєчасний і повне повернення їх кредиторам і вклад�

никам. Реалізація даної мети передбачає створення в банку системи

управління поточною ліквідністю, збалансованістю активів і зобо�

в'язань банку за строками та сумами, наявністю відповідних резер�

вів, забезпеченням високої якості кредитного портфеля і депозитів.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Н. В. Коломійчук,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (067)�320�42�00
М. Ф. Базась,

к.е.н., професор, науковий керівник 

Постановка проблеми. Необхідною умовою здійснення господар�

ської діяльності є забезпечення підприємства основними засобами.

Водночас поінформованість про наявність основних засобів та пос�

тійний контроль за їх ефективним використанням мають велике зна�

чення для управління виробничою діяльністю кожного підприємства.

Виклад основного матеріалу. Згідно з П(С)БО 7 "…основні засоби �

це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою викорис�

тання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання

послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адмініс�

тративних і соціально�культурних функцій, очікуваний термін

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року

(або операційного циклу, якщо він довший за рік)".

Основні засоби переводять у необоротні активи не автоматично.

Це відбувається, якщо дотримані  умови визнання, що перелічені у

П(С)БО 27. Крім того, щоб визнати актив як утриманий для

продажу, потрібно, щоб пройшов деякий час з моменту прийняття

рішення щодо його продажу до моменту здійснення продажу. Про�

тягом цього періоду підприємство повинно застосовувати активні
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дії, що спрямовані на продаж цього об'єкту основних засобів. У під�

тримку цього твердження, звернемось до п.25 П(С)БО 32, в якому

говориться,що "переведення інвестиційної нерухомості у склад запа�

сів здійснюється у випадку здійснення зміни способу використання

цього активу, що підтверджується початком підготовки до продажу.

Якщо реалізація інвестиційної нерухомості здійснюється без

попередньої підготовки, то інвестиційна нерухомість переведенню у

склад запасів не підлягає".

Дискусійними є також зміни, внесені до субрахунку 943 "Собівар�

тість реалізованих виробничих запасів", де здійснюється облік

собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів,

відходів тощо) і необоротних активів та груп вибуття, утримуваних

для продажу. Аналогічна ситуація пов'язана і з визнанням доходу від

реалізації необоротних активів, для чого нині призначений

субрахунок 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів", де

узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних

активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних

предметів тощо), а також необоротних активів та груп вибуття,

утримуваних для продажу. Отже, згідно з останніми змінами в

законодавчих документах основні засоби, призначені для продажу,

визнаються оборотними активами і обліковуються разом з виробни�

чими запасами. Як свідчать дані, об'єднання на одному рахунку різ�

них за економічними характеристиками об'єктів знизить поінфор�

мованість користувачів та не дасть їм можливості приймати обґрун�

товані управлінські рішення.

На підставі дослідження доведено, що введені зміни в нормативні

документи, що мали на меті поліпшити облік основних засобів,

призвели до виникнення ще більш дискусійних питань.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. О. Конарев,
VI курс, група Ф�52�10, спеціальність "Фінанси",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 
тел. (050) 3944638

Є. Г. Юрін,
к.е.н., доцент

Залучення і високоефективне використання фінансових ресур�

сів потребує з'ясування і уточнення сутності ключового поняття,

що є одним із основних проблемних і суперечливих питань теорії

фінансових обчислень. Дослідження показують, що існує багато

теоретичних підходів до визначення поняття "фінансовий стан"

підприємства, він розглядається як економічна категорія, сукуп�

ність показників, фінансова спроможність, комплексне поняття,

характеристика певних сторін фінансово�господарської діяльності

та ін. Установлено, що фінансовий стан � це важлива характерис�

тика економічної діяльності підприємства у зовнішньому середо�

вищі. Він значною мірою визначає конкурентоспроможність

підприємства, його потенціал у діловій співпраці, оцінює, якою

мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його

партнерів з фінансових та інших відносин.

Фінансовий стан підприємства визначається такими елемента�

ми: 1) прибутковість роботи підприємства; 2) оптимальність розпо�

ділу прибутку, що за лишився у розпорядженні підприємства після

сплати податків і обов'язкових платежів; 3) наявність власних фі�

нансових ресурсів не лише мінімально необхідного рівня для орга�

нізації виробничого процесу і процесу реалізації продукції; 4) раці�

ональне розміщення основних і оборотних фондів; 5) платоспро�

можність та ліквідність.

Вивчаючи фінансовий стан необхідно визначитись із системою

зовнішніх і внутрішніх чинників, які на нього впливають і визнача�

ють. До чинників внутрішнього впливу на фінансовий стан підпри�

ємства можна віднести: організаційну структуру управління під�

приємством, яка впливає на фінансовий стан через систему

прийняття рішень; організаційну структуру підприємства, яка

впливає на рівень досягнення планових значень основних еконо�

мічних показників і відповідно зумовлює значення показників фі�
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нансового стану підприємства; систему взаємовідносин з поста�

чальниками і покупцями; систему грошових потоків підприємства;

кваліфікацію персоналу підприємства, яка є одним з визначальних

факторів при здійсненні внутрішнього фінансового аналізу підпри�

ємства та при розробці фінансових планів та прийнятті управ�

лінських рішень. 

До факторів зовнішнього середовища, які впливають як на

діяльність підприємства загалом, так і на його фінансовий стан

належать: норми законодавства, які можуть сприяти обмеженню

або спричинити зростання витрат; рівень основних макроеконо�

мічних показників (інфляція, рівень доходів на душу населення і т.і.);

політична ситуація в країні, а також стан її політичних і еконо�

мічних відносин з іншими країнами; ринкова ситуація (попит зале�

жить від поведінка клієнтів, їх схильності до споживання товарів

підприємства, консерватизму або лібералізму при сприйнятті

нових товарів, їх смаків та уподобань); конкурентне середовище

підприємства (наявність сильних конкурентів є причиною

збільшення витрат підприємства на маркетингову діяльність.). 

Метод прогнозування визначається як сукупність способів i

прийомів мислення, що дозволяють на основі аналізу ретроспек�

тивних, екзогенних (зовнішніх) i ендогенних (внутрішніх) даних, а

також їx змін у розглянутому періоді часу вивести судження певної

вірогідності відносно майбутнього розвитку об'єкта.

В існуючих джерелах представлені різні класифікаційні принци�

пи методів прогнозування. Однією з найбільш важливих  класифі�

каційних ознак методів прогнозування є ступінь формалізації, що

досить повно охоплює прогностичні методи. Другою класифікацій�

ною ознакою можна назвати загальний принцип дії методів

прогнозування, третім � спосіб одержання прогнозної інформації. 

У більшості класифікаційних схем методи прогнозування роз�

кладаються на три основні класи: а) екстраполяцій; б) експертних

оцінок; в) моделювання.

Традиційно інформаційною базою для оцінювання та прогнозу�

вання фінансового стану підприємства є дані: балансу; звіту про

фінансові результати; звіту про рух грошових коштів; звіту про

власний капітал; дані статистичної звітності та оперативні дані.

152

Секція 1 Економічні перспективи України 



153

ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Д. В. Кононов,
VI курс, група МО�52, спеціальність "Менеджмент організацій",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (093)�321�18�56
Г. І. Міряха,

доцент кафедри, науковий керівник

Сьогодні лізинг набуває дедалі більшого поширення в усьому

світі. Для багатьох суб'єктів господарювання лізингові операції

переважають при переозброєнні матеріально�технічної бази підпр�

иємства.

В Україні лізингові операції прямо або посередньо регламенту�

ються більш ніж 180 законодавчими і нормативними актами, але

основним із цих актів безумовно є Закон "Про лізинг" від 16 грудня

1997 року. 

Згідно закону "Про лізинг", лізинг � це підприємницька діяль�

ність, що спрямована на інвестування власних і залучених коштів і

полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на

визначений термін лізингоодержувачу майна, що є власністю

лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і

погодженням із лізингоодержувачем періодичних лізингових

платежів.

Лізинг як ефективне соціально�економічне явище виконує

найважливіші функції по формуванню багатоукладної економіки й

активізації виробничої діяльності. Сьогодні лізинг � це проста та

ефективна фінансова схема, яка поєднує інтереси власників

фінансового капіталу і виробників. Шляхом застосування лізинго�

вих операцій реалізується близько 15% інвестицій у світі та близько

35% інвестицій у країнах з розвиненою економікою.

Зростання популярності лізингу зумовлене тим, що він створює

вигоди для всіх учасників угод. Безумовний зиск від лізингу мають

ті підприємства, котрі через сезонний характер виконуваних робіт

або разових замовлень не мають потреби в постійному використан�

ні устаткування.

Щодо підприємств�виробників матеріальних цінностей (поста�

чальників), то вони одержують негайну оплату своєї продукції,

збільшують обсяг її продажів, розширюють потенційне коло

користувачів.
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Інтереси лізингової фірми полягають в одержанні відсотків за

надане в кредит устаткування у складі лізингових платежів, плати за

ризик морального застаріння устаткування; можливості здати те чи

інше устаткування в оренду кілька разів.

Значну увагу необхідно приділити перспективним для лізинго�

вого бізнесу в Україні сферам економіки, серед яких слід виділити

сільське господарство, транспорт, авіабудівельну промисловість,

нафтогазовий комплекс, харчову промисловість. 

Останнім часом особливої уваги та негайної реакції з боку

нашого уряду потребує екологічна ситуація в країні, а надзвичайно

гостро стоїть проблема комплексного очищення та знезараження

стоків підприємств різних галузей промисловості, водопідготовка у

побутових і технологічних циклах. Велике значення має викорис�

тання сучасних технологій при ліквідації наслідків техногенних

катастроф із забрудненням водних басейнів, а також при спалахах

епідемій. Особливої уваги набуває екологічний лізинг внаслідок

втрати попередніх централізованих джерел фінансування природо�

охоронних заходів і робіт.

Лізинг в екологічній сфері є складною проблемою, яка може

бути успішно розв'язана при залученні економічних, виробничих,

соціальних та наукових структур.

Для швидкого розвитку лізингового бізнесу слід розробити та

здійснити систему організаційно�економічних заходів щодо стиму�

лювання та державної підтримки лізингу в Україні. Лише в цьому

випадку можливе швидке зростання такого дуже потрібного виду

бізнесу, за допомогою якого досягається подвійна мета: розширю�

ються ринки збуту продукції, реанімується діяльність виробників

засобів виробництва, а господарюючі суб'єкти ринку, у тому числі

нові підприємницькі структури, отримують можливість розвивати

свою виробничу базу.

Актуальною сьогодні є саме державна підтримка лізингу в

Україні. За її посередництвом лізинг можна розглядати як одну з

найперспективніших форм інвестування, що поліпшує фінансовий

стан безпосередніх товаровиробників та підвищує конкуренто�

спроможність вітчизняного малого й середнього бізнесу.
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РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

О. О. Корнєєв, 
VI курс, група БС�61, спеціальність "Банківська справа", 

Інститут економіки та менеджменту 
Науковий керівник: Столяров В. Ф.

Як на мене, данна тема є досить цікавою, адже для того щоб

діснатися, що таке банк, потрібно почати з того, звідки він черпає

ресурси? Для чого вони йому потрібні? Яку роль відіграє кожен вид

ресурсів? Адже, як нам відомо, походження банківських ресурсів

різне і за кожен ресурс банк розплачується по�різному. Дослідивши

дані питання можна більш глибоко та більш цілісно зрозуміти, що

ж таке банк.

Для здійснення комерційної і господарської діяльності банки

повинні мати у своєму розпорядженні певну суму грошових кош�

тів, тобто ресурсів.

Ресурси комерційного банку � це сукупність грошових коштів

що перебувають у його розпорядженні і використовуються для

виконання активних операцій. Операції, з допомогою яких комер�

ційні банки формують свої ресурси, називаються пасивними.

Центральний банк встановлює економічні показники регулю�

вання діяльності комерційних банків і це безпосередньо познача�

ється на розмірі їхніх ресурсів. Виходячи з цього, банк має певні

межі щодо кількості ресурсів. 

Управління ресурсами, залученими комерційними банками, має

не тільки кількісну, але і якісну сторону. Перед комерційними

банками стоїть задача ефективного розміщення ресурсів, що

відшкодувало би витрати і принесло банку прибуток. Це можливо

при здійсненні комерційним банком тісного взаємозвв'язку пасив�

них операцій з активними. Тобто перед тим як залучити ресурси,

банк повинен чітко розуміти куди він їх має вкласти для отримання

прибутків та для того, щоб банк був взмозі розплатитися за

користування цими ресурсами.

З погляду джерел створення ресурси комерційних банків поді�

ляються на власні і залучені кошти. До складу власних ресурсів

включаються кошти фондів комерційного банку, утворених при

його створенні за рахунок коштів акціонерів, а згодом за рахунок

відрахувань від прибутку і при необхідності додаткового випуску

акцій. До них відноситься і нерозподілений прибуток комерцій�
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ного банку. До залучених відносяться кошти на депозитних рахун�

ках банківських клієнтів, кошти отримані від випуску та продажу

боргових зобов'язань банку (облігацій та векселів), кошти отримані

від інших комерційних банків, позики отримані від НБУ та інших

кредитних установ. 

Значення власних ресурсів банка складається насамперед у тім,

щоб підтримувати його стійкість. На початковому етапі створення

банку саме власні засоби покривають першочергові витрати, без

яких банк не може почати свою діяльність. За рахунок власних

коштів банки створюють необхідні їм резерви. Також, власні

ресурси є головним джерелом вкладень у довгострокові активи.

Нормально коли власні кошти займають лише 10 % капіталу банку.

Притягнуті засоби банків покривають близько 90 % усієї

потреби в грошових ресурсах для здійснення активних операцій.

Роль їх винятково велика. Мобілізуючи тимчасово вільні засоби

юридичних і фізичних осіб на ринку кредитних ресурсів, комерцій�

ні банки з їхньою допомогою задовольняють потреби народного

господарства в додаткових оборотних коштах, сприяють перетво�

ренню грошей у капітал.

Динамічний розвиток сфери банківських послуг, а також підси�

люється конкуренція комерційних банків за клієнта вже сьогодні з

усією гостротою ставить проблему розширення операцій комерцій�

них банків по відкриттю різного роду депозитних внесків. У цьому

зв'язку цікавий досвід банків індустріально розвитих країн у про�

веденні депозитної політики.

Найважливішим інструментом депозитної політики є відсоток,

що банк сплачує вкладникам за притягнуті ресурси. Сплата відсот�

ків по депозитних рахунках � основна стаття операційних витрат

банку. Банк не зацікавлений у занадто високому рівні процентної

ставки. Одночасно він змушений підтримувати такий її рівень, що

був би привабливий для клієнтів. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

А. М. Коровін, 
V курс, група 5�МФ, спеціальність «Фінанси і кредит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050) 69�804�69
Т. А. Чернявська ,

к.е.н., доцент, науковий керівник

Система оперативного планування фінансової діяльності поля�

гає в розробці комплексу короткострокових планових завдань з

фінансового забезпечення основних напрямів фінансово�госпо�

дарської діяльності підприємства. Бюджет � це оперативний

фінансовий план на короткостроковий період, що розробляється,

як правило, в рамках наступного кварталу з розбивкою по місцях (і

менших періодах), що відображає надходження і витрачання гро�

шових коштів у процесі здійснення конкретних видів фінансово�

господарської діяльності підприємства. 

Підприємство самостійно вибирає види та структуру бюджетів.

Консолідований (зведений) бюджет складається з інтегрованих

індивідуальних бюджетів, що характеризують прогнозовані обсяги

продажу, витрат, інших фінансових операцій у наступному періоді.

Зведений (консолідований бюджет включає: операційний і фінан�

совий бюджет. До операційного бюджету входять: бюджет продажу,

бюджет виробництва, бюджет витрат, бюджет фінансових результатів.

Бюджет є інструментом як планування, так і контролю. На по�

чатку періоду діяльності бюджет � це план або норматив; в кінці

періоду діяльності він слугує засобом контролю, за допомогою

якого фінансові менеджери можуть оцінити ефективність діяль�

ності і прийняти управлінські рішення щодо вдосконалення діяль�

ності підприємства в майбутньому.

Розробка бюджетів на підприємстві характеризується терміном

"бюджетування" і спрямована на вирішення двох основних завдань:

1) визначення обсягу і видатків, що пов'язані з діяльністю окре�

мих структурних одиниць і підрозділів підприємства;

2) забезпечення покриття цих видатків фінансовими ресурсами

з різних джерел.

Бюджетування � це стандартизований процес, відповідно само�

стійно розроблених підприємством та загальновизнаних вимог і

процедур. До них відносяться:
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1) розроблення бюджетів за всіма підрозділами, що сприяє по�

ліпшенню координації дій усередині підприємства;

2) забезпечення єдиного процесу щодо підготовки, аналізу і

затвердження бюджетів; 

3) дотримання зкоординованої діяльності між підрозділами під�

приємства при розробленні бюджетів;

4) структурованість бюджетів;

5) обґрунтованість показників бюджетів на основі досягнутих

результатів, тенденцій, економічних чинників та заданих темпів

розвитку підприємства;

6) відкритість бюджетів до змін (надання менеджерам прав

коригування показників бюджету, виявлення та розв'язання потен�

ційних проблем з метою постійного відслідковування змін в обся�

гах виробництва і продажу);

7) участь у бюджетуванні менеджерів підрозділів, що відповіда�

ють за виконання бюджету.

Процес бюджетування на підприємстві включає складання опе�

ративного, фінансового і зведеного (консолідованого) бюджетів,

управління і контроль за виконанням бюджетних показників.

В процесі бюджетування враховуються такі чинники: стадії жит�

тєвого циклу продукту; постійні і змінні потреби покупців; рівень

конкуренції; трудові ресурси; тенденції у розвитку технології;

рівень підприємницького і фінансового ризику; потреби і ресурси

виробництва; запаси на складі; вартість сировини; маркетингові і

рекламні умови; ціноутворення на товари (послуги); моральне

старіння товарів і послуг тощо.

Процес бюджетування має безупинний, чи плавний характер.

Виходячи з планових фінансових показників, встановлених на рік,

в процесі поточного фінансового планування розробляють систему

квартальних бюджетів. У рамках квартальних бюджетів розробля�

ють бюджети на місяць. Таке бюджетування гарантує безперерв�

ність оперативного фінансового планування на підприємстві. 
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МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

С. А. Коровіна, 
V курс, група 5�МФ, спеціальність «Фінанси і кредит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050) 69�804�70
Т. А. Чернявська,

к.е.н., доцент, науковий керівник 

За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої

відповідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необ�

хідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перс�

пективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і

спрямовано фінансову стратегію підприємства.

Фінансова стратегія представляє собою визначення довгостро�

кової мети фінансової діяльності підприємства, вибір найбільш

ефективних способів і шляхів їх досягнення. Розробка фінансової

стратегії � галузь фінансового планування. Як складова частина

загальної стратегії економічного розвитку, вона має узгоджуватися

з цілями та напрямками останньої. У свою чергу, фінансова страте�

гія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію під�

приємства. Зміна ситуації на макрорівні та на фінансовому ринку

спричиняє коригування як фінансової, так і загальної стратегії

розвитку підприємства.

Фінансова стратегія підприємства згідно зі стратегічною ціллю

забезпечує:

� формування та ефективне використання фінансових ресурсів;

� виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосе�

редження фінансових ресурсів на цих напрямках;

� відповідність фінансових дій економічному стану та матеріаль�

ним можливостям підприємства;

� визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний

вибір напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення

вирішальної переваги над конкурентами.

На підставі фінансової стратегії визначається фінансова політи�

ка підприємства за основними напрямками фінансової діяльності:

податкова, цінова, амортизаційна, дивідендна, інвестиційна.

У процесі розробки фінансової стратегії особлива увага приділя�

ється виробництву конкурентоспроможної продукції, повноті

виявлення грошових доходів, мобілізації внутрішніх ресурсів, мак�
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симальному зниженню собівартості продукції, формуванню та

розподілу прибутку, визначенню оптимальної потреби в оборотних

коштах, раціональному використанню залучених коштів, ефектив�

ному використанню капіталу підприємства. Фінансове прогнозу�

вання полягає у вивченні можливого фінансового стану підприємс�

тва на перспективу. На відміну від планування, прогнозування

передбачає розробку альтернативних фінансових показників та

параметрів, використання яких відповідно до тенденцій зміни

ситуації на ринку дає змогу визначити один із варіантів розвитку

фінансового стану підприємства. 

Основою фінансового прогнозування є узагальнення та аналіз

наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням фак�

торів можливих варіантів розвитку ситуації та фінансових показ�

ників.

Результатом перспективного фінансового планування є розроб�

ка трьох основних документів:

� прогноз звіту про прибутки та збитки;

� прогноз руху грошових коштів;

� прогноз балансу активів та пасивів підприємства. 

Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств,

об'єктивно оцінюючи характер внутрішніх та зовнішніх факторів,

фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово�економіч�

них можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку

товарів та фінансовому ринку. Фінансова стратегія передбачає

визначення довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір

найефективніших способів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії

мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного роз�

витку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової

вартості підприємства. За розробки фінансової стратегії слід ура�

ховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденції розвитку

вітчизняних фінансових ринків, можливості диверсифікації діяль�

ності підприємства.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОГРЕСИВНОГО
СУСПІЛЬСТВА В КОНЦЕПЦІЇ ВОЛЬТЕРА

К. Д. Корольчук, 
II курс, група БО�21, спеціальність "Бухгалтерський облік",

ВМУРоЛ "Україна", тел. (0679611662)
Науковий керівник Т. І. Бойко,

канд. філос. наук, доцент 

Політичний та духовний стан українського суспільства вимагає
повноцінного засвоєння таких принципів співжиття як свобода,
рівність, правова культура. Пройшло кілька століть з періоду Про�
світництва, а прогрес, розвиток людського співтовариства й надалі
асоціюється з усвідомленням та раціональним сприйняттям цих
понять як населенням, так і лідерами держави. Недарма, обґрунто�
вуючи упорядкування людського існування, Вольтер вдається до
живої практики соціального життя. Філософ не заперечує наяв�
ність та, навіть, корисність егоїстичних приватних інтересів людей
для розвитку підприємницької ініціативи та творчості, за яких гро�
мадське життя обумовлюється угодою, в якій кожен знайшов би
вигоду для себе. Таким чином, європейський досвід засвідчує фор�
мування індивідуалістичних відносин, заснованих на раціональних
засадах. Свобода у Вольтера в першу чергу � це свобода особистості,
приватна свобода, а не свобода суспільства в цілому, перш за все
свобода волі. Згідно з поглядами філософа на зміну деспотичному
прояву прийде царство розуму та свободи, в якому кожній людині
будуть представлені природні права � право на особисту недотор�
каність, право приватної власності, свобода друку, свобода совісті
та інше. Він зводив свободу до незалежності від свавілля: "Свобода
складається з того, щоб залежати тільки від законів" [1, с.364].
Звільнення від пережитків феодального, а, в сучасному українсь�
кому суспільстві тоталітарного та олігархічного безправного мину�
лого варто починати саме з індивідуальних воль та проявів захисту
власної свободи � в питаннях гідності, праці, власності, від захисту
власної позиції до судових практик.

В кожній спільноті, згідно Вольтера, наявний поділ людей на два
класи: "ті які жертвують собою заради суспільства" та "сброд само�
закоханих". Проте, часто любов до себе сильніша, аніж жертовність
та доброта. Через це жодне людське суспільство не може ні одного
дня без правил. А, оскільки, благо суспільства являється єдиною
мірою добра і зла, і утримати людину від вчинення злочину проти
суспільства може тільки страх кари закону, то необхідною стає
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впровадження політичної рівності людей перед законом і правом.
Соціальну ж нерівність філософ вважав потрібною для збереження
суспільної рівноваги і нормального розвитку суспільства. 

Цим соціально � політичним концепціям вже багато років, але
вони є актуальними і досі. Закладені ідеї часів Просвітництва до сих
пір в ідеалі не напрацьовані. Наприклад, існує постійне недотри�
мання принципу рівності усіх членів суспільства перед правом та
законом. Чим вищий соціальний статус займає індивід у суспільс�
тві, тим легше йому владнати "паперові" справи, тим частіше він
уникає правосуддя. Але будь�яка дія отримує протидію � активну
боротьбу проти хабарництва та нерівності індивідів перед законом.

Аналізуючи шляхи вдосконалення політичного устрою, Вольтер
не вбачає необхідності у існуванні монархів (або подібних прави�
телів). Він вважав, наприклад, що форма правління в Англії (кон�
ституційна монархія) набагато прогресивніша аніж у Франції.
Таким чином, участь народу в управлінні державою стає запорукою
прогресу, а нездатність правителів до ліберальних реформ "зверху"
приводить до висновку: заради свободи народ має право на повс�
тання і скинення тиранів [2]. Морально�правовий підтекст має і
релігійна концепція Вольтера. Справа в тому, що розумна та осві�
чена людина є свідома і не буде робити злочинів проти країни в
якій живе. Однак, закони безсилі проти таємних злочинів, і тому
потрібно що би був "Бог � месник", який карав би тих, хто вис�
лизнув від людського правосуддя. Такими елементарними для
нашого часу і такими новаторськими для часу Вольтера способами
користуються і досі, як наші політики так і цілі компанії (мереже�
вий маркетинг).

Отже, для того щоб навести лад у країні потрібно вернутись до
витоків філософії минулого і трактувати її не в інтересах певної
купки осіб, а на користь всього суспільства.

Література

1. История политических и правовых учений. Учебник для вузов / под

общ. ред. В. С. Нерсесянца. — М.: Издательство НОРМА, 2001. — 944 с.

2. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу: Навчальний

посібник — Харків: Консум, 2004. — 432 c.

162

Секція 1 Економічні перспективи України 



163

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ 
ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Костюченко,
VI курс, група ОА�52, спеціальність "Облік і аудит",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (093)�944�50�93
В.Д.Пантелеєв,

д.е.н., доцент, науковий керівник

На даний час у вітчизняній і у зарубіжній економічній літературі

існують різні підходи, щодо визначення кількості і складу класифі�

каційних ознак витрат підприємств торгівлі. На законодавчому

рівні класифікація торговельних витрат дана в "Методичних реко�

мендаціях з формування складу витрат та порядку їх планування в

торговельній діяльності", які затверджені наказом Міністерства

економіки та з питань Європейської інтеграції України від

22.05.2002 р. №145.

Отже, пропонуємо використовувати таку класифікацію витрат

за напрямами:

За видами діяльності: витрати операційної діяльності, адмініс�

тративні витрати; витрати на збут; витрати фінансової діяльності;

витрати інвестиційної діяльності; інші витрати звичайної діяль�

ності; надзвичайні витрати; 

За економічними елементами: матеріальні витрати; витрати на

оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші

операційні витрати.

За статтями витрат: собівартість реалізованих товарів та продук�

ції власного виробництва; витрати на оплату праці адміністратив�

но�управлінського персоналу; відрахування на соціальні заходи;

витрати на оренду основних засобів, інших необоротних матеріаль�

них активів, нематеріальних активів, що забезпечують адміністра�

тивні потреби; витрати на утримання основних засобів, інших

необоротних матеріальних активів, малоцінних швидкозношуваних

предметів, що забезпечують адміністративні потреби; амортизація

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та

нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби;

витрати на страхування майна; податки, збори та інші передбачені

законодавством обов'язкові платежі; загальні корпоративні

витрати; інші адміністративні витрати; витрати на оплату праці

персоналу, що забезпечує збут товарів (продукції); відрахування на
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соціальні заходи; витрати на оренду основних засобів, інших нео�

боротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що

забезпечують збут товарів (продукції); витрати на утримання

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, мало�

цінних швидкозношуваних предметів, що забезпечують збут това�

рів (продукції); амортизація основних засобів, інших необоротних

матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують

збут товарів (продукції); витрати на зберігання, підсортування,

обробку, пакування і передпродажну підготовку товарів (продук�

ції); витрати на транспортування; витрати на проведення марке�

тингових заходів; витрати на тару; податки, збори та інші перед�

бачені законодавством обов'язкові платежі; інші витрати на збут;

витрати на дослідження та розробки; собівартість реалізованої іно�

земної валюти; собівартість реалізованих виробничих запасів;

сумнівні та безнадійні борги;  втрати від операційної курсової різ�

ниці; втрати від знецінення запасів; нестачі і втрати від псування

цінностей; визнані штрафи, пені, неустойки; інші витрати опера�

ційної діяльності; відсотки за кредит; інші фінансові витрати;

втрати від участі в капіталі; інші витрати звичайної діяльності;

надзвичайні витрати.

За ступенем реагування на зміну обсягів діяльності: умовно�

постійні та змінні.

За періодами: витрати поточного періоду та витрати майбутніх

періодів.

За центрами відповідальності: витрати відділу; витрати діяль�

ності; витрати служби; витрати іншого структурного підрозділу.

За ступенем однорідності: прості (одноелементні) та комплексні.

За можливістю контролю в конкретному структурному підроз�

ділі: контрольовані та неконтрольовані.

За принципами організації (управління): витрати, що плану�

ються та позапланові витрати.

Запропонована класифікація витрат підприємств торгівлі є уза�

гальненою і досить розширеною. Ми спробували врахувати всі

особливості "поведінки" торговельних витрат. Проте кожне підпри�

ємство має можливість використати таку систему групування

витрат, яка для нього є найзручнішою. Представлена класифікація

направлена на покращення в цілому управління підприємством.
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ОБЛІК НАРАХУВАНЬ ТА УТРИМАНЬ 
ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ

ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Котенко А. В.,
VI курс группа ОА�61, спеціальність "Облік і аудит"

Роздобудько В.В.,
канд. екон. наук, науковий керівник

Система загальнообов'язкового державного соціального страху�

вання відіграє значну роль у фінансуванні соціальної сфери України.

Від своєчасного надходження страхових внесків значною мірою за�

лежить ефективність вітчизняної системи суспільного захисту. За�

провадження єдиного соціального внеску дало змогу ліквідувати

дублювання страховими фондами функцій, пов'язаних з реєстра�

цією страхувальників, формуванням інформаційної системи відо�

мостей про застрахованих осіб, збором коштів, забезпеченням звіт�

ності тощо, скоротити видатки фондів та більш ефективно викорис�

товувати кошти соціального страхування.

Система загальнообов'язкового соціального страхування з 01 січня

2011 року розпочало керуватися новими правилами, оскільки набув

чинності Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на

загальнообов'язкове соціальне страхування" від 08.07.2010 р. №

2464�VI.

Основним завданням Закону № 2464 є запровадження в обіг

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страху�

вання, що замінить страхові внески до Фондів соціального страху�

вання а також скасувати закони з загальнообов'язкового державного

соціального страхування, що не суперечать закону про єдиний

соціальний внесок.

Під єдиним внеском розуміється консолідований страховий пла�

тіж, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового дер�

жавного соціального страхування на регулярній основі та в обов'яз�

ковому порядку з метою забезпечення захисту у випадках, що перед�

бачені законодавством, прав застрахованих осіб та членів їх сімей на

отримання страхових виплат за діючими видами загальнообов'яз�

кового державного соціального страхування.

Єдиний внесок не входить до системи оподаткування, тому по�

рядок його нарахування, обчислення та сплати податкове законо�

давство не регулює.
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З набуттям чинності Закону № 2464 збір та ведення обліку стра�

хових коштів а також ведення Державного реєстру загальнообо�

в'язкового державного страхування уповноважений забезпечувати

Пенсійний фонд України отже, не потрібно буде реєструватися у

чотирьох державних фондах. Тепер цим буде займатися тільки один

уповноважений фонд. Єдиний соціальний внесок буде акумулюва�

тися саме на рахунках Пенсійного фонду України, а вже потім ці

суми розподілятимуться згідно встановлених пропорцій серед

фондів соціального страхування.

Проте, якщо звернути увагу на ставки, які встановлюються,

наприклад, для підприємців на спрощеній системі оподаткування,

то знову збільшується сума, яку підприємець повинен сплачувати

щомісяця.

Нарахування єдиного внеску проводиться незалежно від джерел

фінансування, форми, порядку, місця видачі та використання ви�

плат, які є базою справляння внеску. Крім того, нарахування єди�

ного внеску не залежить від того, чи виплачені такі суми фактично

після їх нарахування до сплати.

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтер�

ських та інших документів, відповідно до яких провадиться нара�

хування або які підтверджують нарахування виплат (доходу). Таким

чином, база обчислення єдиного внеску повинна документально

підтверджена.

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 

НА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Н. В. Кравченко,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�440�12�48
Т.Г. Безуглова,

ст. викладач, науковий керівник 

Постановка проблеми. У ринкових умовах господарювання го�

ловною умовою ефективного управління виробничим підприємс�

твом є повнота, достовірність та оперативність інформації про

витрати, які формують собівартість виготовленої продукції. Таку

інформацію надає облік витрат виробництва, що є центральною

підсистемою в інформаційній системі бухгалтерського обліку.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для підприємств хлібо�

пекарської галузі доцільно застосовувати метод обліку затрат на

виробництво по підрозділах з елементами нормативного, який

передбачає своєчасне відхилення від норм, визначення їхнього

обсягу, а також обсягу зміни норм.

Застосування елементів нормативного методу обліку передбачає:

� систематичне виявлення відхилень фактичних витрат від

поточних норм витрат матеріалів і заробітної плати; постійний та

своєчасний облік зміни норм і визначення впливу цих змін на

собівартість продукції;

� попередній контроль витрат на основі первинних документів

та фіксація відхилень від норм у момент їх виникнення з одночас�

ним виявленням їх складу, місця виникнення, винуватців і причин

для глибшого дослідження можливостей впливу на їх величину;

� завчасне складання калькуляції нормативної собівартості та її

аналіз із метою виявлення резервів зниження собівартості в період

підготовки виробництва;

� калькулювання фактичної собівартості груп (типів) однорідної

продукції, виходячи з їх нормативної собівартості та відхилень від

норм;

� щомісячний або щоквартальний облік внесених змін у вста�

новлені норми, що дає можливість оперативно управляти процесом

виконання організаційно�технічних заходів. Визначення фактичної

та нормативної собівартості продукції при застосуванні норматив�

ного методу обліку витрат

Як показують проведені нами дослідження, на хлібопекарських

підприємствах загальновиробничі витрати, зазвичай, розподіляють

пропорційно заробітній платі виробничих працівників, хоча між цими

витратами та заробітною платою робочих немає економічного

взаємозв'язку. Недоліки застосування цієї бази стають ще більш

безперечними у зв'язку з автоматизацією виробництва. При умові

використання у виробництві складної техніки, для управління

наймаються кваліфіковані високооплачувані працівники, і одно�

часно для виробництва попутної продукції використовуються пра�

цівники низької кваліфікації, то використання витрат на оплату

праці як бази розподілу приведе до того, що більша частина загаль�

новиробничих витрат випаде на продукцію, для виготовлення якої

використовується складна техніка.
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Розподіл загальновиробничих витрат за методом випуску гото�

вої продукції є невиправданим у випадку, якщо на виробництво

окремого виду продукції витрачається різна кількість годин, або

вироби мають суттєво різну вагу і вартість (наприклад, хлібобу�

лочне, кондитерське і макаронне виробництво) [2]. Однак, він ви�

правдовує себе на підприємствах, де виготовляється один вид про�

дукції. Втім, застосування у якості бази розподілу фактичного

обсягу випуску викликає деякі складнощі, оскільки на сьогодні

хлібопекарські підприємства у зв'язку з високою конкуренцією на

ринку хлібобулочних виробів та обмеженим терміном їх зберігання,

визначають обсяги виробництва конкретного виду продукції у

залежності від замовлень магазинів�покупців. Таким чином, обсяги

виробництва за видами постійно змінюються, не дивлячись на те,

що хліб білий з борошна вищого та першого ґатунків займають

лідируючі позиції.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В. Г. Крайнік, 
VІ курс, група МО�61�07, спеціальність "Менеджмент організацій",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини"Україна",
к.т096�382�78�34

Т. М. Борко,
науковий керівник

Розвиток глобалізаційних процесів, які відбуваються в теперіш�

ній час, супроводжується становленням якісно нових умов ринко�

вого господарства і передбачає формування єдиного світового

ринкового простору. На фоні цих трансформаційних процесів

відбуваються серйозні зміни в усіх сферах діяльності, розвиваються

принципово нові економічні зв'язки і виробничі відносини.

Складні умови періоду ринкових перетворень, які переживає

Україна, актуалізують роль людського фактора у виробничому

процесі, що вимагає нового підходу до управління персоналом на

промислових підприємствах. 

Для сучасної економіки України характерні деякі особливості,

які необхідно враховувати при формуванні системи управління

персоналом. По�перше, нестача корпоративних фінансових ресур�

сів значно обмежує діапазон засобів та інструментів управління, в
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цілому, та його персоналу, зокрема. По�друге, з приведенням техно�

логій виробництва товарів і послуг у відповідність з розвитком

НТП, ускладнився менталітет працівника; зокрема, його емоційна

і психологічна сфера все більшою мірою здійснює вплив на кінце�

вий результат діяльності. По�третє, загальний стан економіки Ук�

раїни змінюється настільки швидко, що важко його прогнозувати і

вчасно вживати превентивних заходів. Додатковий динамізм в

системі управління сповіщає загострення конкуренції в різних

сферах бізнесу. Ці та інші обставини дозволяють визначати сучасну

управлінську діяльність як одну з найскладніших технологій, які

сприяють досягненню цілей промислового підприємства. 

Аналітичний огляд основних теорій та положень щодо

управління персоналом показав, що вони не в повній мірі

відповідають принципам системності, однак кожна з них містить

позитивні елементи, які необхідно враховувати при розробці тео�

ретико�методологічних засад системного управління персоналом

на підприємстві. Системний підхід до управління персоналом в

сучасних економічних умовах дозволяє оптимізувати взаємозв'язки

між суб'єктами та об'єктами управління персоналом з урахуванням

цілей підприємства та прийнятої концепції управління персона�

лом. З цих позицій система управління персоналом розглядається

як складна, цілеспрямована система, яка спрямована на отримання

бажаного вихідного результату та досягнення загальної мети під�

приємства.

Визначено, що основні властивості, притаманні системі управ�

ління персоналом включають: відкритість, організованість, струк�

турність, синергізм, якісний розвиток. Це дозволило запропонувати

положення функціонування системи управління персоналом, які

дозволять активізувати особистісно�позиційний фактор виробниц�

тва та принципово змінити соціально�економічні аспекти трудової

діяльності: функціонування і розвиток підприємства як "відкритої

системи"; поєднання директивних і демократичних методів управ�

ління персоналом; забезпечення функціонування підприємства як

соціально�орієнтованої системи; самоуправління на всіх рівнях

підприємства і узгодження цілей персоналу з цілями підприємства.
Слід зазначити, що удосконалення системи управління персо�

налом відображає цільову і функціональну характеристику управ�
ління персоналом. З точки зору цільової характеристики, розвиток
системи управління персоналом розглядається як цілеспрямована

в сучасних умовах Секція 1



діяльність працівників підрозділів системи управління персоналом,
лінійних і функціональних керівників, яка включає: розробку стра�
тегії кадрової політики, концепцію управління персоналом, фор�
мування і удосконалення системи управління людськими ресурса�
ми, виконання процедур роботи з людьми.

Мета розвитку персоналу визначається як підвищення освітнього
і кваліфікаційного рівнів працівників, які створюють основу кон�
курентоспроможності і стійкості підприємства. Інструментом до�
сягнення цієї мети є якісні перетворення на підприємстві в цілому,
привнесення в управління персоналом якісно нових елементів і
зв'язків, які змінюють зміст і характер трудової діяльності, а також
відносини працівників. Цільова характеристика системи управлін�
ня персоналом є унікальною за своєю багатоманітністю. 

ВІДМИВАННЯ ЗЛОЧИННИХ КОШТІВ ПО-УКРАЇНСЬКИ

Красиков Д. Г., 
V курс, група 5�МБ, спеціальність"Банківська справа",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099)�501�92�85
М. А. Постовий,

ст. викладач, науковий керівник 

Якщо в світі гроші відмивають наркокартелі, работорговці і
терористи, то в Україні � це політики, чиновники та правоохоронці.
Адже від 60 до 80% ВВП знаходиться в тіні. За даними держфінмо�
ніторингу, в Україну за останні дев'ять місяців відмито близько 32
млрд гривень. Найпоширеніші схеми відмивання коштів: 

� операції з незаконного виведення грошей за кордон і інвесту�
вання з офшорних зон. Торік таким чином було легалізовано 27
млрд гривень; 

� операції нерезидентів з цінними паперами, (сума підозрілих
операцій � 8,3 млрд гривень); 

� оформлення вантажів за підробленими документами або на
фіктивні фірми (псевдоекспорт), що дозволяє відмивати близько
5,1 млрд гривень; 

� операції страхування та перестрахування � 2,1 млрд грн.; 
� операції, проведені з використанням загублених або підробле�

них паспортів � 1, 6 млрд грн.; 
� приватизаційні процеси � 1,1 млрд гривень.
З набранням чинності нового антикорупційного законодавства,

яке вимагає від державних службовців звітувати і за прибутки, і за
витрати, відмивати гроші стануть частіше. 
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В Україні кількість банків і страхових компаній багаторазово
перевищує потреби ринку. Значна їх частина � ланка в ланцюжку
відмивання грошей і ухилення від податків. Щоб відмити кошти,
використовується схема з безлічі фінансових операцій. А через свої
банки дуже легко проводити фіктивні операції. 

Часто гроші виводять з країни і з використанням страховки.
Заключається договір фіктивного страхування. Витрати на страху�
вання відносяться до валових; за них не платять податок на при�
буток. А страхова компанія, в свою чергу, перестраховує ризики в
закордонній компанії, виводячи кошти в Монако або Швейцарію.

Кримінал часто легалізує гроші за допомогою конвертаційних
центрів. СБУ тільки в минулому році і лише в Києві ліквідували
діяльність 11 таких центрів. Їх клієнтура налічувала 500 підприємств.
Фіктивні фірми використовували реквізити 150 підприємств, заре�
єстрованих з порушенням вимог чинного законодавства. В мину�
лому конвертцентри займалися мінімізацією податків, списуючи
на приватних підприємців гроші за нібито надані послуги . 

Нещодавно схема змінилася: у зв'язку із забороною юридичним
особам працювати з підприємцями, тепер для мінімізації податків,
переведення в готівку та легалізації грошей використовуються
фірми�одноденки. Схема така: у статутний фонд такої фірми від
імені підставних фізичних осіб, якими можуть виступати на
невелику плату інваліди та пенсіонери, вноситься велика сума.
Потім на фірму оформляється фальшивий пакет документів на
безтоварні операції. Після кількох переказів грошової суми з
одного рахунку на інший, гроші потрапляють на рахунок компанії,
яка відмиває суму у вигляді плати за послугу. Простий спосіб
легалізувати гроші � витратити їх від імені клієнтів. Саме цим і
пояснюється нескінченне будівництво всяких торгових центрів. З
виручки офіційно платяться податки, а прибуток є "чистими"
грошима. І жоден податківець не зможе підрахувати, скільки
реально продано послуг в якомусь такому центрі.

Гроші можуть легалізувати, прикриваючись незаконним від�
шкодуванням ПДВ. В цьому випадку експортер отримує гроші від
імпортера�нерезидента (часто з офшорних зон), і після того як сума
пройде через мережу різних фіктивних підприємств, відправляє їх
назад нібито за надану послугу. Один з посередників зникає, не
переводячи до бюджету ПДВ, отриманий від продавця. Але інші
учасники схеми вимагають у держави повернення ПДВ. Ніякого
руху товару не відбувається, і не надається ніяких послуг. Але за
документами, що пред'являються до відшкодування ПДВ, все
правильно.
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЇХ СКЛАД ТА РОЗМІЩЕННЯ

Красюк Т. В., 
VI курс, ФН�61 "Фінанси", Інститут економіки та менеджменту

Науковий керівник: Потій В.З.,
к.е.н., професор

Актуальність теми управління фінансовими ресурсами підпри�

ємства виникла через появу нових організаційно�правових форм

підприємств, внаслідок прийняття нормативних документів, які

найближче до умов функціонування ринкової економіки. Економіч�

ний аналіз, у свою чергу виконує на підприємстві декілька функцій:

пошук резервів підвищення ефективності виробництва,  оцінка

результатів діяльності підприємства, розробка заходів щодо вико�

ристання виявлених резервів, а також контроль за виконанням пла�

нів і управлінських рішень, за ощадливих використанням ресурсів.

Таким чином без даних бухгалтерського обліку і здійснення функцій

економічного аналізу неможливо дати об'єктивну оцінку стану і

результатів господарської діяльності підприємства.

Огляд наукової літератури, в якій автори пропонують різні пояс�

нення сутності фінансових ресурсів підприємств дає змогу визначи�

ти, що фінансові ресурси � це кошти, що використовуються для при�

дбання активів та здійснення виробничо�фінансової діяльності з метою

забезпечення економічної вигоди.

Як відомо, склад фінансових ресурсів, які є в розпорядженні під�

приємства, складаються з коштів у фондовій і не фондовій формах.

До них відносяться: грошовий капітал, статутний капітал, резервний

капітал, фонд оплати праці.

Підприємство будує структуру джерел фінансування, виходячи зі

своїх цілей або критеріїв оптимізації. Подібних цілей може бути

декілька, і тоді комбінація використовуваних фінансових ресурсів

буде визначатися комбінацією цих цілей. Плануючи структуру джерел

фінансових ресурсів підприємству слід враховувати обмеження, з якими

воно стискається в процесі своєї діяльності. 

Обмеження визначаються сукупністю зовнішніх умов, у яких

функціонує підприємство. Узагальнення існуючих підходів дає змогу

виділити такі типи обмежень на структуру джерел фінансових ресур�

сів господарюючих суб'єктів, як, законодавчі, галузеві, обмеження,

висунуті суб'єктами ринку капіталу.
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Фінансові ресурси підприємства є, з одного боку, одним з най�
важливіших ресурсів виробництва, його факторів, з іншого боку,
джерелом фінансування поточних й перспективних його потреб, з
третього � виразником й вимірником інтересів володарів підприємс�
тва, необхідною умовою функціонування будь � якого господарю�
ючого суб'єкта. У понятті фінансові ресурси відбивається не тільки
його фінансово � економічна сутність, але й законодавчі основи фун�
кціонування підприємств. Процеси формування та використання
фінансових ресурсів є дуже важливим напрямом управлінського впливу,
оскільки їх ефективність визначається загальними результатами
функціонування підприємства та є показником доцільності його
господарчої діяльності взагалі.

На сьогодні не існує одного, загальноприйнятого підходу до виз�
начення окремих параметрів, складових систем управління фінансо�
вими ресурсами підприємств. Їх вибір залежить від численних фак�
торів, під впливом яких функціонує конкретне підприємство, від
завдань його господарської діяльності, особливостей її законодав�
чого регулювання тощо. 

Кожне підприємство вибирає структуру фінансових ресурсів та їх
розміщення. Підприємство враховує критерії рентабельності влас�
них і позикових джерел фінансових ресурсів, економічної рентабель�
ності підприємств.

У підсумку можна стверджувати про те, що активне впровад�
ження заходів, пов'язаних зі підвищенням ефективності формування
та використання фінансових ресурсів створює передумови до зрос�
тання результативності його діяльності, сприяє поліпшенню фінан�
сового стану підприємства.

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

К. І. Криволапчук,
VI курс, група ТіКД�52, 

спеціальність "Товарознавство і комерційна діяльність",
Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (050)�125�45�77

С. М. Пилипенко,
к.т.н., доцент, науковий керівник

Економічний та соціальний розвиток як країни, так і регіону за�

лежить насамперед від конкурентоспроможності розташованих у

ньому фірм. Однак їх конкурентні переваги створюються та утри�

муються у тісному зв'язку з місцевими умовами, їх успіх у змаганні
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з конкурентами багато в чому залежить від стану підприємницького

середовища, розвитку суміжних та підтримуючих підприємств у ре�

гіоні. Саме тому в сучасних ринкових умовах вельми актуальним є не

тільки якісна, а й кількісна оцінка надзвичайно вагомого показника

такого, як конкурентоспроможність суб'єктів господарювання. 

Для встановлення рівня конкурентоспроможності застосовують

безліч статистичних методів і методик аналізу показників діяль�

ності підприємства. Одним із напрямків багатовимірних статистич�

них методів є кластерний аналіз, зорієнтований саме на виділення

з генеральної сукупності об'єктів (підприємств) окремих груп

(кластерів), в середині яких досліджувані підприємства близькі між

собою в просторі вибраних чинників конкурентоспроможності. 

Кластери � це сітьова виробнича структура, добровільна форма

самоорганізації підприємств шляхом підписання угод про взаємо�

дію без об’єднання вкладів учасників та спеціальної реєстрації

юридичної особи.

Основою кластеру є лідери � підприємства. При підтримці та

участі соціально відповідальних суспільних організацій також до

цього процесу можуть підключитися асоціації (організації) підпри�

ємств супутньої діяльності, приватних виробників, інші суспільні

організації, уставна діяльність яких співпадає з даною метою.

Світовий досвід показує, що важливим засобом зростання на

інноваційних засадах є кластери. Феномен кластера, як об'єкта

економічної агломерації взаємозалежних підприємств на певній

території, відомий ще з часів ремісничого виробництва. Однак

активне використання кластерних концепцій почалося тільки

після праць М. Портера, який визначав кластер як "сконцентровані

за географічною ознакою групи взаємозалежних компаній, спеці�

алізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у відповід�

них галузях, а також пов'язаних із їх діяльністю організацій у визна�

чених областях, що конкурують, але разом і ведуть спільну роботу".

Ефективність кластерної структури досягається за рахунок

синергетичного ефекту, що відбувається шляхом поєднання дій

групи факторів і характеризується тим, що об'єднана дія суттєво

перевершує ефект кожної окремо взятої компоненти та їх суми.

Аналізуючи досвід багатьох країн світу, можна стверджувати, що

важливим засобом підвищення конкурентоспроможності економіки

є кластери. Підприємства � учасники кластеру � мають можливість

спільного доступу до маркетингової інформації, результатів науко�
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вих досліджень. Кластер виступає як колективний підприємець, що

поєднує переваги великого виробництва з гнучкістю, спромож�

ністю швидко перебудовуватися, характерними для малого бізнесу.

В розвинутих країнах кластери стали найважливішими центрами

зростання, джерелом багатьох інновацій.

В Україні процес створення кластерів почався в 1997 році, за

ініціативою Міжнародного фонду сприяння ринку. Першим регі�

оном України, в якому було розпочато формування нової виробни�

чої системи, заснованої на сітьовій моделі управління виробниц�

твом та її адаптації до економіки країни, що трансформується, стала

Хмельницька область. Сьогодні кластери розвиваються в Івано�

Франківській, Полтавській, Сумській, Харківській, Одеській

областях, в місті Севастополь.

Підприємства � учасники кластеру відмічають, що найбільш

позитивним ефектом від створення кластеру є підвищення конку�

рентоспроможності підприємств галузі. Кластер працює як система

взаємодопомоги групи підприємств однієї галузі, в якій вільно

співіснують такі несумісні поняття як конкуренція та кооперація.

Конкуренція відбувається шляхом підвищення рівня виробництва

праці, оновлення матеріально�технічної бази, зростання кваліфіка�

ційного рівня працівників, впровадження інновацій на підприємс�

твах.

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ
НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Н. В. Кужель,
VIІ курс, група ЗОА � 71, спеціальність "Облік і аудит"

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. 409�24�15
А. В. Коротєєва,

к.е.н., доцент, науковий керівник 

Постановка проблеми. Оцінка є основою методології бухгалтер�

ського обліку. Реформування бухгалтерського обліку в Україні залу�

чило до методології обліку нові види оцінок: справедливу вартість,

теперішню вартість, чисту вартість реалізації тощо. 

Виклад основного матеріалу. Сутність оцінки виявляється через

виконання таких функцій:

� вимірювання вартості об'єктів бухгалтерського обліку;

� створення якісних характеристик облікової інформації;

в сучасних умовах Секція 1



� оцінка менеджменту, фінансового стану та фінансового резуль�

тату діяльності суб'єктів господарювання;

� критерій визнання активів, капіталу, зобов'язань, доходів та витрат.

Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" підприємства можуть

оцінювати вартість основних засобів за історичною (фактичною)

собівартістю та справедливою вартістю. Історична собівартість �

первісна вартість, яка складається з фактичної суми грошових кош�

тів чи їх еквівалентів або справедлива вартість активів, сплачених

(переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних

активів. В залежності від інтересу спосіб оцінки за собівартістю має

позитивні і негативні прояви для підприємства і держави. Основні

засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартіс�

тю, яка складається з ціни придбання, оплати виконаних будівель�

но�монтажних робіт, реєстраційних зборів, ввізного мита, непря�

мих податків, витрат зі страхування ризиків доставки основних

засобів, витрат на транспортування, установку, монтаж, налагод�

ження основних засобів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних

з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для

використання із запланованою метою. Однак, відповідно до

П(С)БО 7 витрати на сплату відсотків за користування кредитом не

включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних

(створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.

Таким чином, необхідно внести зміни до П(С)БО 7 і нараховані

відсотки (витрати на позики), безпосередньо пов'язані з придбан�

ням (створенням) основних засобів, відносити на збільшення пер�

вісної вартості цих об'єктів. За національними стандартами обліку

справедлива вартість � сума, за якою може бути здійснений обмін

активу або оплата зобов'язань у результаті операції між обізнаними,

зацікавленими та незалежними сторонами. Оцінка основних засо�

бів за справедливою вартістю дає можливість відносно точно пока�

зати (визначити) майнове становище підприємства. Оцінка основ�

них засобів за справедливою вартістю забезпечує можливість під�

приємства до:

� розширення сфери заставного кредитування;

� вирішення питання про внесення інвестицій;

� обґрунтованого визначення орендних платежів;

� обґрунтування платежів до бюджету.

Незважаючи па перераховані проблеми, справедлива вартість

має переваги, зокрема:
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� є більш об'єктивною основою для оцінки майбутніх грошових

потоків порівняно з витратами, що дуже важливо для потенційних

інвесторів і кредиторів, тобто основних груп зовнішніх користувачів;

� це краща основа для зі ставності інформації в процесі аналізу

активів;

� використовується у фінансовому менеджменті, який орієнту�

ється на реальну вартість активів і зобов'язань.

ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
НА РИНКУ

М. В. Кулаков,
VI курс, група МО�52, спеціальність "Менеджмент організацій",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (099)�671�08�54
Г. І. Міряха,

доцент кафедри, науковий керівник

Вирішальний фактор комерційного успіху товару на конкурент�

ному ринку � його конкурентоздатність. Нормальне функціонування

підприємств різних сфер діяльності в умовах ринку припускає пошук

і розробку кожним з них власної стратегії розвитку. Проведені в Україні

економічні реформи створюють міцне підґрунтя для використання

переважно економічних методів управління підприємством. Відбува�

ється перехід від стихійного менеджменту до розвинутої системи

управління. 

Значно зросла роль та значення розвитку конкурентних відносин

на ринку, оскільки конкуренція є гнучким, селективним механізмом,

який миттєво реагує на будь�які ринкові зміни та забезпечує ефектив�

ність, пропорційність і динамічність розвитку економіки, шляхом

відбраковування з ринку підприємств, які виробляють неконкуренто�

спроможну продукцію. Розвинені конкуренті відносини стимулюють

розвиток ефективного виробництва та зумовлюють управління під�

приємства в умовах ринку, що передбачає більш раціональне вико�

ристання ресурсів, пошук нових способів виробництва, оновлення

технологій та асортименту продукції, впровадження виробничо�орга�

нізаційних інновацій.

В сучасних умовах в Україні відбувається посилення конкуренції,

внаслідок чого керівники підприємств знаходяться в постійному по�

шуку нових (адекватних умовам конкуренції) інструментів управлін�

ня підприємством і шляхів підвищення конкурентоспроможності. 

в сучасних умовах Секція 1



Для забезпечення рівня конкурентоспроможності на ринку під�

приємство повинно мати конкурентні переваги. Конкурентні перева�

ги � це такі характеристики, які забезпечують підприємству перевагу

над прямими конкурентами. Компанія може обійти конкурентів, тільки

якщо вона здатна забезпечити собі певну відмінність від інших, яку

зможе в майбутньому зберегти. Така відмінність має забезпечити більшу

цінність для споживачів або створити порівнювану з конкурентами

цінність при менших витратах.

Конкурентні переваги забезпечуються наступними факторами:

матеріальними або віртуальними; зовнішніми і внутрішніми; базо�

вими або другорядними; направленими на підвищення якості об'єкту

по стадіях його життєвого циклу; стратегічними або тактичними; тех�

нічними, економічними, організаційними, психологічними, природ�

но�кліматичними; спадковими або набутими.

Діагностика наявності конкурентних переваг підприємства та їх

стійкість визначаються на основі аналізу інформації про показники

основних видів діяльності підприємства та його конкурентів і порів�

нянні цих даних та аналізу конкурентної позиції підприємства на ринку.

Вимірювачем конкурентної позиції підприємства на ринку І. Ансоф

називає конкурентний статус підприємства, визначаючи цей показ�

ник як рентабельність капітальних стратегічних вкладень, відкориго�

вану на ступінь оптимальності стратегії підприємства і ступінь відпо�

відності потенціалу підприємства цій оптимальній стратегії. 

Отже, конкурентний статус підприємства � це складова логічного

взаємозв'язку основних характеристик конкуренції підприємств �

конкурентоспроможності підприємства і конкурентних переваг

підприємства. 

Існують різні методи оцінки й аналізу конкурентного положення

підприємства. У кожному окремому випадку необхідний диференці�

йований підхід, аналіз специфіки галузі й цільового споживача.

Очевидно, що найбільш повну інформацію щодо конкурентних

позицій підприємства на цільовому ринку можна одержати, викорис�

товуючи одночасно кілька методів оцінки. Методи, що дозволяють

оцінити конкурентну позицію підприємства через ефективність

менеджменту, показують за рахунок яких управлінських факторів

завойована та або інша конкурентна перевага. 

Економічний досвід накопичив велику кількість методів оцінки

конкурентних позицій. Проте кожний з цих методів має певні свої

недоліки, тому для більш ефективного визначення конкурентної

позиції необхідно використовувати декілька методів.
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ

М. О. Кулакова,
VІ курс, група МО�61�07, спеціальність "Менеджмент організацій",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини"Україна",
к. т. 097�79�24�666

Ю. А. Шклярський,
к.е.н., доцент, науковий керівник 

Зростаюча конкуренція і глобалізація підштовхує сучасних під�

приємців і менеджерів приводити рівень управління на підприємс�

твах до рівня Європейських країн. Розуміння і використання кон�

цепції маркетингу в управлінні підприємством є невід'ємним еле�

ментом ефективної підприємницької діяльності. Якісна і соціальна

складова маркетингу в управлінні величезна, � він зумовлює

високоприбуткову ритмічну діяльність суб'єктів господарювання. В

цих умовах управління маркетинговою діяльністю для підприємств,

що мають за мету не тільки мати прибуток сьогодні, а бути й далі

конкурентоздатними та вийти як на всеукраїнський ринок, так

навіть і на Європейській, є актуальним, як ніколи раніше. 

Практика господарювання підприємств України свідчить про те,

що впровадження маркетингу хоча й набуває все більшого поши�

рення, але повною мірою ще не використовуються всі форми управ�

ління маркетинговою діяльністю, частіше це робиться хаотично,

безсистемно, або недостатньо кваліфікованими фахівцями. Замість

розуміння ролі державного впливу на розвиток управління марке�

тинговою діяльністю, загально прийнято вважати це винятково

проблемою і питанням самого підприємства, тобто приватних

власників. Але повноцінне впровадження маркетингу створювало б

передумови для забезпечення конкурентоспроможності підприємств,

адаптації до постійних змін зовнішнього середовища і кон'юнктури

ринку, стабільності умов господарювання. 

Виявлення на основі різноманітного аналізу тих видів продукції,

що можуть забезпечити організації найбільш високий рівень при�

бутку, та орієнтація діяльності через планування на продаж саме

таких видів продукції є найважливішим завданням маркетингової

діяльності підприємства. 

Управління маркетингом � процес планування і реалізації полі�

тики ціноутворення, просування і розвитку ідей, продуктів і послуг,
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спрямований на здійснення обміну, який задовольняє як окремих

осіб, так і фірму. Воно має за мету також розв'язання завдань впливу

фірми на рівень і структуру попиту у певний проміжок часу, визна�

чення оптимального співвідношення попиту і пропозиції, щоб фірма

досягла поставленої мети. По суті, воно є управлінням попитом і

пропозицією і здійснюється тоді, коли одна із сторін потенційного

обміну розробляє і використовує засоби досягнення бажаної дії

(відгуку) інших сторін. 

Управління маркетингом може здійснюватися з позицій п'яти

підходів: вдосконалення виробництва, товару, інтенсифікації ко�

мерційних зусиль, маркетингу, соціально�етичного маркетингу. А з

названих підходів випливають основні принципи управління мар�

кетингом на підприємстві: орієнтація на споживача, адаптивність і

гнучкість, спрямованість на перспективу, вплив на споживача, ком�

плексність, системність, свобода споживача і виробника, обмежен�

ня потенційного збитку, задоволення базових потреб, економічна

ефективність, інновації, навчання та інформування споживача, захист

споживача.

Маркетингова діяльність підприємства завжди починається з

комплексного дослідження ринку, тому що воно орієнтоване на за�

доволення потреб споживачів. І на підставі результатів дослідження,

одним із заходів,  керівництву необхідно створити і впровадити сис�

тему маркетингового контролю та здійснити оптимізацію системи

кадрового навчання і кадрової політики підприємства. Завдяки

створенню посади керівника маркетингового відділу, частка марке�

тингових функцій, що виконували супервайзери � керівники про�

дуктово�маркетингових бригад перейде на маркетолога і потім на

створений маркетинговий відділ. Зекономлений час супервайзери

зможуть проводити щотижневі навчальні двогодинні семінари своїх

робітників. 

Крім того, на підприємстві існує реальна потреба реорганізації

існуючої системи маркетингової інформації, яка обумовлює необ�

хідність застосування електронної системи управління в марке�

тингу, тобто СRM (Customer Relationships Management � Управління

Взаємостосунками з Клієнтами), за допомогою мобільного стандарту

GPRS, дає постійну і у всіх місцях можливість користуватись базами

даних покупців, постачальників, конкурентів, миттєво оформлю�

вати документацію і прискорювати обслуговування клієнтів, підви�

щивши прибутки. 
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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН 

У ЄДИНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

Кулєва Н.,
ЖЕГІ "Університет "Україна",

Спеціальність "Менеджмент ЗЕД", ОКР "Магістр"

Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавс�

тва та нормативних документів, які регламентують правила, про�

цеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гаран�

тують безпеку життя, здоров'я і майна людей та навколишнього

середовища. Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує

ці функції. Отже, стандарти � це нормативна база управління які�

стю продукції і сертифікації.

В умовах науково�технічного прогресу стандартизація є унікаль�

ною сферою суспільної діяльності. Вона синтезує в собі наукові,

технічні, господарські, економічні, юридичні, естетичні і політичні

аспекти.

Діяльність в галузі стандартизації прослідковується ще з древні�

ших часів. Спочатку ці роботи проводились на основі приватної

ініціативи. Розвиток економічних зв'язків між країнами і розши�

рення робіт із стандартизації в промислово розвинутих країнах ви�

магали їх координації. В зв'язку з цим були створені перші наці�

ональні організації із стандартизації у Великобританії (1911 р.),

Німеччині (1917р.), Франції, США (1918 р.).В 1926 р. була створена

міжнародна федерація національних асоціацій із стандартизації �

ISA, в склад якої ввійшло біля 20 національних організацій із

стандартизації. Вона розробила понад 180 міжнародних рекоменда�

цій із стандартизації, але з початком другої світової війни припи�

нила свою діяльність.

В жовтні 1946 р. 25 країн під егідою ООН, створили Міжнародну

організацію із стандартизації ISO, яка успішно діє і тепер. Мета

створення її була сформульована таким чином щоб сприяти

успішному розвитку стандартизації у всьому світі. Організаційно в

ІSО входять керівні і робочі органи. Керівні органи: Генеральна

асамблея (найвищий орган), Порада, Технічне керівне бюро.

Робочі органи � технічні Комітети (ТК), підкомітети, технічні

консультативні групи (ТКГ). 
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У 1904 р. була створена міжнародна електротехнічна комісія � ІЕС,

яка з 1946 р. разом з ISO і її комітетами проводить активну роботу із

стандартизації. На першому етапі розроблялися настанови ISO/IEC

із стандартизації, а в подальшому робота була спрямована на роз�

робку стандартів з управління якістю і сертифікації. Результатом

цієї роботи стало створення в 1987 р. технічним комітетом ISO/TK 176

"Управління якістю і забезпечення якості" стандартів серії ISO 9000.

До європейських організацій, що займаються стандартизацією,

відносяться: Європейський комітет з стандартизації � CEN, та Євро�

пейський комітет з стандартизації в електротехніці � CENELEC.

Діяльність CEN у напрямку стандартизації систем якості знай�

шла своє відображення у створенні європейських стандартів EN 29001,

EN 29002, EN 29003, які є аналогами стандартів ISO 9001, ISO 9002,

ISO 9003. В європейських країнах, що входять до складу Європей�

ського союзу, національні стандарти з систем якості створюють або

безпосередньо на базі стандартів ISO серії 9000, або посилаються на

стандарти EN серії 29000. Після отримання незалежності Україна

проводить активну політику інтеграції в міжнародні та європейські

структури, співпрацюючи також з країнами СНД. 01.01.93 р. Укра�

їна прийнята в члени Міжнародної організації ISO, а 14.02.93р. � в

члени міжнародної електротехнічної комісії ІЕС, що дає їй право

нарівні з іншими 90 країнами світу брати участь у діяльності більш

як 1000 міжнародних робочих органів, технічних комітетів з стан�

дартизації і використовувати в своїй роботі понад 12 тисяч міжна�

родних стандартів.

Стандарти ISO серії 9000 були розроблені технічним комітетом

ISO/TK 176 в результаті узагальнення накопиченого національного

досвіду різних країн щодо розроблення, впровадження та функціо�

нування систем якості. Вони не стосуються конкретного сектору

промисловості чи економіки і являють собою настанови з управ�

ління якістю та загальні вимоги щодо забезпечення якості, вибору і

побудови елементів систем якості. Вони містять опис елементів, що

їх мають включати системи якості, а не порядок запровадження цих

елементів тією чи іншою організацією. Вони не мають на меті спо�

нукати до створення однакових систем якості, оскільки різні орга�

нізації мають різні потреби. Побудова та шляхи впровадження

систем якості повинні обов'язково враховувати конкретні цілі

організації, продукцію, яка нею виготовляється, процеси, що при

цьому застосовуються, а також конкретні методи праці.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЯХ

Д. В. Кульчицька,
VІ курс, група ГРС�52�11, спеціальність "Готельно�ресторанна справа",

Миколаївський міжрегіональний інститут 
розвитку людини "Україна", к. тел. 0965317261

Науковий керівник: Шевчук О. С.,
к. пед. н., доцент

Найважливішим фактором ефективної роботи підприємства є

своєчасна і високоякісна підготовка, перепідготовка і підвищення

кваліфікації персоналу, що сприяє великому діапазону їх теоретичних

знань, практичних умінь і навичок. За рахунок своєї високої освітньої

та професійної підготовки працівники отримують можливість техно�

логічно "бачити" значно більше своїх безпосередніх обов'язків.

У зв'язку з виділенням готельного господарства в самостійну галузь

зростає потреба в професійних кадрах. Готельна справа вимагає особ�

ливих навичок і всебічної професійної підготовки. Ефективність тех�

нологічного процесу по прийому та обслуговуванню проживаючих у

готелі залежить від чіткої організації праці та якісного виконання

обслуговуючим персоналом своїх обов'язків. Для поліпшення якості

та культури обслуговування в готелях необхідно приділяти більше

уваги перепідготовці та підвищенню кваліфікації персоналу.

Підготовка кадрів здійснюється на основі розрахунків потреби в

кадрах певної професії і кваліфікації. Підготовка персоналу � це про�

цес придбання теоретичних знань, практичних умінь і навичок в

обсязі вимог кваліфікаційної характеристики початкового рівня ква�

ліфікації.

Професійна підготовка персоналу являє собою цільове, конкретно

спрямоване навчання для забезпечення підприємства достатньою

кількістю працівників, чиї професійні якості повною мірою відпові�

дають виробничо�комерційним цілям підприємства. 

Система управління підвищенням кваліфікації базується на нас�

тупних принципах:

– планомірності, систематичності та безперервності розширення

знань;

– періодичності та обов'язковості навчання;

– диференціації навчальних планів і програм за категоріями пра�

цівників;

– забезпеченням навчального процесу.
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Основні вимоги, що забезпечують ефективність освоєння програм

навчання, зводиться до наступного:

– для навчання потрібна мотивація, люди повинні розуміти цілі

навчання;

– повинні створюватися умови, сприятливі для навчання;

– якщо навички, що здобуваються в процесі навчання, складні, то

цей процес потрібно розбити на послідовні етапи.

Перепідготовка персоналу за допомогою сучасних методів з вико�

ристанням різних технічних засобів навчання формує системне

мислення, виробляє здатність приймати самостійні рішення, високий

ступінь незалежності, активність, прагнення до саморозвитку. Вико�

ристання активних методів навчання при перепідготовці кадрів

сприяє розвитку у людей здібностей якісно та ефективно виконувати

покладені на них завдання.

Дослідники виділяють дві основні моделі підготовки кадрів:

– навчання без відриву від роботи (теоретичний курс у профе�

сійних навчальних закладах та практична підготовка на підприємстві);

– навчання з відривом від роботи в спеціалізованих професійних

навчальних закладах і центрах підготовки кадрів.

Проблема перепідготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації ви�

сувається на перший план зважаючи на постійне старіння загального

обсягу знань і знецінення колишніх спеціальних знань, а також при�

родну втрату знань. Виходячи з цього, підвищення кваліфікації кадрів

можна визначити як процес вдосконалення теоретичних знань і

практичних навичок з метою підвищення професійної майстерності

працівників, освоєння передової техніки, технології, організації праці,

виробництва і управління.

Професійний розвиток здійснює позитивний вплив на співробіт�

ників. Підвищуючи кваліфікацію і здобуваючи нові навички та

знання, вони стають більш конкурентоспроможними на ринку праці

й отримують додаткові можливості для професійного зростання як

усередині підприємства, так і поза ним.
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СТРУКТУРА ТОВАРООБІГУ В РЕСТОРАНІ «БРИГАНТИНА»

О. В. Купченко,
VI курс, група М�6, спеціальність "Маркетинг",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини "Україна" 
Науковий керівник: А. М. Іванов,

к.е.н., доцент 

Для визначення ефективності господарської діяльності рестора�

ну "Бригантина" та його структурних підрозділів необхідно проана�

лізувати комплекс показників, а саме загальний обсяг товарообо�

роту, обсяг реалізації кулінарної та іншої продукції і послуг, витрати,

основні фонди, використання трудових ресурсів, доходи, прибуток.

Обсяги діяльності ресторану "Бригантина" визначені сумою то�

варообороту, виконаних робіт та наданих послуг і характеризу�

ються, в першу чергу, вартісними показниками, що дало змогу

оцінити і співставити затрати і результати. Поряд з вартісними,

застосовувалися для вимірювання обсягу продукції і натуральні, а в

ряді випадків трудові показники. В умовах інфляції їх доводиться

використовувати частіше за вартісні, оскільки для їх застосування

необхідно обчислювати обсяги виробництва і реалізації ресторану

за стабільними цінами.

Загальний обсяг товарообороту ресторану "Бригантина" склада�

ється з обсягу реалізації продукції власного виробництва, продажу

купованих товарів Реалізація продукції власного виробництва

здійснюється безпосередньо населенню.

В ресторані в цілому спостерігається зниження рівня товарообо�

роту. У 2011 році товарооборот зменшився порівняно з 2009 роком

на 46,5 тис. грн., що становить 17,3%. Зокрема, оборот по продукції

власного виробництва зменшився на 31,1 тис. грн., що становить

13,8%, а по купованих товарах � на 15,4 тис. грн., що становить

34,9%. Особливо різкий спад відбувся по обороту купованих

товарів за 2010 рік у відношенні до 2009 року на 10,4%, відповідно

2011 рік до 2010 року � на 27,3%.

Такий спад товарообороту у ресторані "Бригантина" має нега�

тивний вплив на діяльність підприємства. 

Аналізуючи дані по структурі товарообороту видно, що вико�

ристання м'яса та птиці за аналізований період виросло на 2,0 тис.

грн. (порівняно з 2009 роком) і найбільшим воно було у 2011 році �

17,4 тис. грн.; у 2011 році до 2009 року зросло використання таких

в сучасних умовах Секція 1



товарів, як масло тваринне на 1,8 тис. грн.; олії � на 1,1 тис. грн.;

оселедців � на 0,2 тис. грн.; сиру і бринзи � на 1,3 тис. грн.; цукру �

на 2,4 тис. грн.; чаю � на 0,2 тис. грн.; кави � на 0,6 тис. грн. Це

свідчить про те, що використання цих товарів значно впливає на

збільшення обсягу продукції власного виробництва у складі това�

рообороту ресторану. Зниження продажу купованих товарів відбу�

лося в зв'язку із зменшенням обсягу реалізації таких груп товарів,

як горілка та горілчані вироби � на 5,2 тис. грн.; вина � на 2,3 тис.

грн.; коньяку � на 3,3 тис. грн.; шампанського � на 1,0 тис. грн.,

тютюнових виробів � на 0,7 тис. грн. Знизився також продаж

ковбасних виробів � на 1,8 тис. грн.; риби та морепродуктів � на 2,9

тис. грн.; молока та молочних продуктів � на 0,2 тис. грн.; борошна �

на 9,1 тис. грн.; овочів � на 4,0 тис. грн.; плодів та ягід � на 2,7 тис. грн.

Таким чином, товарооборот ресторану "Бригантина" має тен�

денцію до зниження у літній період, це, на наш погляд, пов'язано з

сезоном відпусток, канікул та ін.

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБУТ

Л. В. Куриця,  
V курс, група 5�МА, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (066) 053�64�40
В. Г. Корчагіна,

к.е.н., науковий керівник  

В ринкових умовах господарювання головним завданням під�

приємства є забезпечення ефективної збутової діяльності та форму�

вання конкурентоспроможної організаційної структури як елементу

системи управління збутовою діяльністю. Адже витрати визнаються

в обліку, коли існує ймовірність зменшення майбутніх економічних

вигод, пов'язаних із зменшенням активів або зі збільшенням зобо�

в'язань, що може бути достовірно визначено.

Для підвищення ефективності збуту продукції використовують

багато канальні системи розподілу продукції. Кожен виробник на

основі маркетингових досліджень ринків збуту своєї продукції

визначає структуру можливих каналів розподілу, їх зв'язок зі спо�

живачами .

Проблеми організації і методики обліку витрат є предметом ди�

скусії науковців. 
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Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід від�

значити, що окремі питання обліку витрат на збут потребують по�

дальшого наукового дослідження та уточнення. Слід зазначити, що

більша частина наукових розробок носить переважно теоретичний

характер.

Можна зауважити, що облік реалізації посідає одне з найважли�

віших місць у бухгалтерському обліку та забезпечує підприємство

такими даними як інформацію про збут і реалізацію продукції, това�

рів, робіт і послуг, планування об'ємів реалізації, встановлення оп�

тимального рівня цін, кон'юнктуру окремих ринків збуту, очікува�

ний прибуток від збуту та інші.

З метою управління процесом збуту продукції підприємство має

виконувати наступні завдання:

� формувати збутову політику підприємства, як основу вдоско�

налення системи збуту;

� визначати пріоритети, на які доцільно орієнтувати збутову по�

літику;

� розглянути загальну модель формування збутової політики, а

також доцільність документального закріплення збутової політики;

� визначити основні завдання маркетингового підрозділу та фун�

кції керівника маркетингового відділу;

� досліджувати напрями оптимізації планування продажів.

Гострою проблемою на сьогодні є те, що не всі підприємства в

обліку виділяють витрати на збут. Бухгалтер відносить зачасту ці

витрати на адміністративні витрати. Такі дії викривляють інформа�

цію, що наводиться в звітності.

Цілі збуту продукції виходять із цілей підприємства, серед яких

переважає максимізація прибутку. Тобто досягнення максимально�

го прибутку можливе лише за умов успішної реалізації таких завдань

у сфері збуту.

Встановлено, що відсутність окремої статті витрат "Маркетин�

гові витрати" у складі витрат на збут не надає можливості оцінити

ефективність маркетингу, як напрямку діяльності підприємства;

вплив маркетингових витрат на обсяг реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг), на кінцевий фінансовий результат.

Найбільш суттєвий вплив на витрати здійснюють функціональні

фактори пов'язані і з його успішним функціонуванням. До цих

факторів ми відносимо:

а) залучення додаткової робочої сили;

в сучасних умовах Секція 1



б) комплексне управління якістю � впевненість, що якість про�

дукції є одним із головних факторів, що забезпечують конкурентну

перевагу;

в) раціональне використання потужностей;

г) ефективність планування підприємства з точки зору внутріш�

ньозаводської логістики;

д) використання зв'язків із постачальниками і замовниками в

контексті ланцюжка цінностей і витрат підприємства.

Коли підприємство намагається охопити всі канали збуту (вели�

кий гурт, супермаркети, ринки, роздріб), воно повинно мати дуже

швидкий і достовірний зв'язок із клієнтом. Це дає змогу знати його

вподобання, запити й оперативно реагувати на зміну кон'юнктури.

За таких умов компанія виробляє саме те, що бажає споживач.

РОЗВИТОК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Я. В. Куріленко,
ІІ курс, група ФН�21, спеціальність "Фінанси"

Науковий керівник: Л. В. Рудюк,
доцент 

Важливим етапом реформування економіки країни є створення

ефективного ринку капіталу. Будь�які великомасштабні перетво�

рення в економічній сфері залишаються незавершеними, якщо не буде

створено конкурентоспроможного фінансового сектора і ринку

капіталу, який буде здатний мобілізувати, перерозподіляти і нада�

вати реформованій економіці необхідні інвестиційні ресурси.

Отже, розвиток ринку цінних паперів як складової ринку капіталу

та невід'ємного сегменту національної економіки набуває важли�

вого значення. Ринок цінних паперів України виступає однією з

найважливіших складових української економіки, яка є показни�

ком розвитку не лише ринку капіталу, а й всієї фінансової системи

країни. Сучасний стан ринку цінних паперів та його структура

утворилися внаслідок процесів трансформації економічної систе�

ми, які відбулися в Україні як під впливом внутрішніх факторів її

розвитку, так і зовнішніх, тобто криз на світових фінансових ринках

упродовж останніх років.
Одним із головних показників розвитку ринку цінних паперів є

обсяг випуску цінних паперів. У 2010 р. загальний обсяг зареєстро�
ваних державною комісією з цінних паперів і фондового ринку
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випусків цінних паперів становив 153 млрд грн, з них найбільшу
питому вагу мали інвестиційні сертифікати компаній з управління
активами пайових інвестиційних фондів � 42,7 %, далі акції � 30,2 %,
облігації підприємств � 20,4 %, акції корпоративних інвестиційних
фондів � 5,6 %, облігації місцевих позик � 0,6 %, звичайні іпотечні
облігації � 0,2 %.

В період 2003�2010 рр. найбільшу частку в обсягах випуску цін�
них паперів, займали акції та облігації підприємств. Проте якщо
обсяг акцій в Україні зменшився у 3 рази, то ринок облігацій
збільшився у 28 разів. В результаті спостерігалися значні структурні
зрушення. Якщо у 2002 р. у структурі обсягів випуску цінних
паперів акції займали 98,3 %, а облігації підприємств � 0,7 %, то у
2010 р. Питома вага акцій знизилася до 30,1 %, а облігації підви�
щилися до 20,5 %. Це зумовлено трьома чинниками: загальним
несприятливим інвестиційним кліматом у державі; небажанням нових
власників приватизованих підприємств використовувати саме цей
фінансовий інструмент через побоювання втратити контроль над
підприємством; кризою на світових фінансових ринках, що
спричинила падіння попиту на вітчизняні цінні папери з високим
рівнем ризику.

Ринок цінних паперів в Україні перебуває на стадії становлення.
На тлі зростання обсягів випуску цінних паперів відбувається певна
диверсифікація останніх. Наслідком цього процесу є ускладнення
самого ринку. В умовах світових та вітчизняних кризових явищ
фінансової системи це є позитивною тенденцією, яка створює
передумови для зниження рівня ризику в діяльності інвестора, але
цей фактор є ефективним у розбудові державності лише в умовах
прозорого функціонування ринку цінних паперів в Україні. Для
покращення стану фондового ринку України та підтримання його
фінансової безпеки потрібно підвищити роль держави на фондо�
вому ринку. Одним з основних елементів державного регулювання
ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, про�
фесійних учасників ринку, фондових бірж та самоврядних орга�
нізацій, спрямованих на виявлення і своєчасне запобігання пору�
шенню законодавства на ринку цінних паперів. Держава повинна
створити довготермінову концепцію щодо розвитку ринку цінних
паперів, та знайти шляхи поєднання ресурсів держави і приватного
сектору з метою його формування, а також впорядкувати низку
нормативно�правових актів. Так, створення єдиної біржової фон�
дової системи на сучасному етапі розвитку вітчизняного ринку цін�
них паперів стане потужним чинником підвищення його ефектив�
ності.

в сучасних умовах Секція 1



УЗГОДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО
ОБЛІКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Л. В. Куріна,
ІІІ курс, група 3�А, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (066) 245�02�87 
В. Г. Корчагіна,

к.е.н., науковий керівник 

Проблема узгодження системи бухгалтерського обліку та опо�

даткування є однією з актуальних тем, що обговорюють учені й

спеціалісти � практики. Вони пропонують різні варіанти вирішення

суперечностей, що існують між цими системами. Висновки вчених

ґрунтуються на взаємозв'язках положень (стандартів) бухгалтерсь�

кого обліку і правил податкового законодавства, що регламентують

порядок формування інформації для цілей оподаткування.

Проблема взаємодії бухгалтерського обліку й оподаткування є

актуальною в усіх країнах світу, де її вирішують по�різному. Облі�

кові системи різних країн характеризуються різноманітністю, реа�

лізуються весь спектр зв'язків між бухгалтерським обліком і оподат�

куванням � від сильного впливу податкових правил на систему

обліку до незалежного паралельного існування обох систем.

Тривалий час в Україні бухгалтерський облік не міг бути інфор�

маційною базою для оподаткування через відірваність один від

одного. Сьогодні з прийняттям Податкового кодексу України сис�

тема оподаткування, що наділена державою великими повнова�

женнями, регламентує порядок формування собівартості, прибут�

ку, розробляє інструкції, рекомендації та передбачає покарання за

неточне дотримання своїх правил. Це дає більше можливостей для

використання інформації бухгалтерського обліку для цілей опо�

даткування, однак існує багато проблемних питань щодо цього.

Облік для цілей оподаткування, або податковий облік немає своєї

інформаційної та методологічної бази, невстановлені чітко правила

його введення.

Бухгалтерський облік є впорядкованою системою збору реєстра�

ції та узагальнення інформації про майно, зобов'язання і капітал

підприємства та їх рух. Ґрунтуючись на первинних документах,

реальному механізмі обліку та обробки даних, він є єдиною інфор�

маційною базою для будь�якого виду обліку, в якому виникає по�

треба [1, с. 24]. Інформація бухгалтерського обліку необхідна для
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прийняття будь�яких управлінських рішень та обґрунтування

податкової бази більшості податків.

Саме податкова база відіграє ключову роль у визначенні суми

податку оскільки функцію обчислення податкової бази тривалий

період виконувала система бухгалтерського обліку, можна зробити

припущення, що практичне завдання з визначення податкових

зобов'язань підприємства може вирішуватись в системі бухгалтер�

ського обліку. Всі проблеми, що виникають при цьому, також мо�

жуть знайти своє вирішення у рамках цієї системи. Всі інші

питання податкових розрахунків вирішуються без використання

інформаційних можливостей бухгалтерського обліку.

Аналіз принципів визначення доходів і витрат у бухгалтерському

і податковому обліку дає можливість дійти висновку, що існують

численні та суттєві розбіжності у правилах обліку окремих об'єктів

та операцій, що визначаються бухгалтерськими та податковими

нормами. Тому обчислення податкової бази з податку на прибуток

можна здійснювати поза межами бухгалтерського обліку. З іншого

боку можна назвати цілу низку принципів, властивих як бухгал�

терському, так і податковому обліку (автономність, періодичність,

єдиний грошовий вимірник, безперервність, відповідність доходів

та витрат, послідовність). Багато спільного також є в об'єктах та

методах обліку. Інформацію, що міститься в регістрах бухгалтерсь�

кого обліку, можна використовувати для визначення податкової бази.

Якщо її недостатньо, підприємство може або ввести самостійні

регістри податкового обліку, або доповнювати регістри бухгалтер�

ського обліку додатковими реквізитами.

Отже, можна стверджувати, що можливі, як мінімум, дві моделі

взаємодії обліку та оподаткування прибутку:

1) модель автономного (паралельного) податкового обліку;

2) модель податкового обліку, вбудованого в систему бухгалтер�

ського обліку.

Використання оптимального способу взаємодії бухгалтерського

обліку і оподаткування є можливим тільки за умов взаємоузгод�

женості й стабільності законодавства, положення якого мають бути

ретельно вивіреними.

в сучасних умовах Секція 1



ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ
ЗАХОДІВ САНАТОРІЮ «НИЖНЯ ОРЕАНДА»

Д. І. Курявий,
VI курс, група М�6, спеціальність "Маркетинг", Миколаївський інститут 

Науковий керівник: А. М. Іванов,
канд. екон. наук  

У господарській практиці прийнято вважати, що підвищення

ефективності управління трудовими ресурсами дає зростання вало�

вому прибутку підприємства в рамках 2 � 4%, що можна предста�

вити у вигляді формули:

Еуп. тр. = Пр * 0,03                                        (1)

Оскільки санаторій "Нижня Ореанда" має бюджетне фінансу�

вання і є неприбутковим, замість категорії "Прибуток" візьмемо

середню за 3 роки величину перевищення доходів над витратами:

(1002,2 + 944,4 + 67,7) : 3 = 671,43 тис. грн.

При реалізації кожного проектного заходу санаторієм "Нижня

Ореанда" буде одержаний ефект у розмірі 3%, розрахований по

формулі (1).

671,43 * 0,03 = 20143 грн.

Для виконання пункту А � атестації при прийомі на роботу і

повторною буде потрібно наступні витрати (табл. 1).

Одержаний ефект, розрахований по формулі (1), буде рівно

20143 грн.

Окупність заходу складе: 1400 : 20143 = 0,06 років або 1 місяць.

Таблиця 1 — Розрахунок витрат на проведення атестацій
Одержаний ефект, розрахований по формулі (1), буде дорівню�

вати 20143 грн.

Окупність заходу складе: 19240 : 20143 = 0,95 років або 11 місяців.

По пункту В � заходи, направлені на поглиблення усвідомлення

персоналом корпоративної культури � витрати по проектних

заходах складуть:

1. Проведення семінару�практикуму для співробітників санато�

рію на тему "Неконфліктне спілкування, або як уникнути стресу"

професійним психологом Ялтинського соціального центру (вар�

тість 1500 грн.);

2. Проведення корпоративної вечірки з нагоди новорічних свят

для співробітників і членів їх сімей (сума витрат 14000 грн.);
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3. Організація поздоровлень співробітників з нагоди ювілеїв і

свят (сума витрат 5000 грн). Разом: 20500 грн.

Одержаний ефект, розрахований по формулі (1), складе 20143 грн.

Окупність заходу: 20500 : 20143 = 1,02 роки або 12 місяців.

Ефективність управління трудовими ресурсами, розрахована по

формулі (1), складе 20143 грн. В результаті впровадження заплано�

ваних заходів щодо поліпшення управління санаторієм на основі

поліпшення мотиваційних чинників плануються витрати в сумі

20010 грн.

Окупність заходу 20010 : 20143 = 0,99 роки, або 12 місяців.

Захід Д � регулярний контроль якості виконуваної роботи �

також матиме економічний ефект в сумі 20143 (по формулі (1)), а

додаткових витрат по збільшенню фонду оплати праці не зажадає,

оскільки передбачається посилення контролю керівниками струк�

турних підрозділів в рамках виконання їх посадових обов'язків, а

заохочувальні заходи враховані в пункті Р.

На впровадження запропонованих заходів буде потрібно 61150

грн., а економічний ефект від впровадження складе 100715 грн.

Оскільки термін окупності їх невеликий, можна провести їх

одночасно. Це сприятиме значному поліпшенню управління в

санаторії "Нижня Ореанда", оскільки окрім економічного, буде

одержаний і соціальний ефект, який буде виражений в зміцненні

згуртованості колективу і поліпшенні морально�психологічного

клімату. Досягнення найбільшого ефекту управління персоналом

підсилить конкурентоспроможність підприємства на ринку сана�

торно�курортних послуг.

в сучасних умовах Секція 1
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ - РЕСУРС
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Л. М. Лавриненко,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Інституту економіки та менеджменту Університету "Україна" 

Сучасний стан українського суспільства відзначається соціаль�
но�економічними змінами та змінами в сфері професійної діяль�
ності, які вимагають швидкої адаптації від усіх учасників профе�
сійного становлення. 

Сфера професійної діяльності займає більшу частину життя лю�
дини, в якій вона задовольняє свої потреби та реалізує свої життєві
плани. Важливим етапом у професійній сфері є здатність людини
взяти на себе відповідальність за свій професійний розвиток та
вміння керувати собою в процесі кар'єрного зростання, адекватно
оцінювати свої базові компетенції. 

Кар’єрна самореалізація напряму залежить не тільки від компе�
тенції самої людини, але й від компетенції, які є у роботодавця, �
чим більше компетенції сторін збігаються, тим вище ймовірність
працевлаштування та подальшого кар'єрного зростання. 

Для того, щоб задовольнити потреби сучасного ринку праці та
бути конкурентоспроможними, у молодих спеціалістів повинні
бути розвинені знання та практичні навики, які дозволять їм у
майбутньому грамотно планувати свою кар'єру й ефективно
реалізовувати свої плани.

Комунікативна компетентність є необхідною умовою успішної
реалізації професіонала. Це ключовий фактор професійного успіху,
вона є над професійною якістю, яка сьогодні затребувана на ринку
праці, оскільки забезпечує спілкування з партнерами на якісно
іншому цивілізованому рівні, що в свою чергу відзначається на
ефективності вдосконалення результатів праці.

Сучасна соціально�економічна ситуація вимагає від молодого
фахівця не тільки бути носієм набутого індивідуального досвіду на
шляху свого кар'єрного зростання, але й швидко орієнтуватися в
умовах, що змінюються, самостійно розвивати в процесі
міжособистісної взаємодії вже придбані компетенції.

Професійне становлення молодого фахівця � складний процес
входження людини в професійне середовище, що характеризується
поєднанням якостей особистості та здібностей індивіду. Молодий
фахівець повинен володіти не тільки набором компетенцій, а й
знаннями про себе як суб'єкта професійної діяльності. 
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Кар’єрні компетенції не зводяться до набору знань та умінь,
вони вимагають ефективного застосування в професійно�трудовій
діяльності. Набір знань та умінь є індивідуальним та вдосконалю�
ється в більшій мірі самостійно в процесі виконання людиною
різної роботи, в процесі соціальної взаємодії з іншими людьми.

З переходом України на інноваційний шлях розвитку основним
фактором зростання суспільного багатства стає трудовий потен�
ціал. Кар’єрна компетентність молодих фахівців організацій, регіо�
нів, країни в цілому активізує механізми розвитку інтелектуально�
освітнього трудового потенціалу. 

В системі соціально�економічного потенціалу сучасної органі�
зації саме інтелектуально�освітня, культурна, мотиваційна компе�
тентність молодих фахівців відкриває суттєві резерви для зростання
соціальних і трудових інновацій та підвищення ефективності тру�
дової діяльності співробітників.

Формування комунікативної компетентності � це завдання під�
готовки майбутніх фахівців для будь�якої професійної галузі, яка в
умовах модернізації вітчизняної освіти, сучасної науки та вироб�
ництва набуває особливої актуальності. 

Встановлення над професійного статусу комунікативної компе�
тентності обумовлює її важливість для формування та саморозвит�
ку особистості в цілому, а також дозволяє стверджувати, що комуні�
кативна компетентність є ресурсом підвищення якості професійної
підготовки, а відповідно обов’язковим компонентом сучасного
професіоналізму.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 
І КОНТРОЛЮ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Ліщенко Н. С., 
група ОА�61, Інститут економіки та менеджменту

Науковий керівник: к.е.н. професор Базась М. Ф.

Згідно зі статтею 2 Бюджетного кодексу України бюджетна уста�
нова � це орган, установа чи організація, передбачена Конституцією
України, а також установа чи організація, створена у встановленому
порядку органами державної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка
повністю утримується за рахунок відповідного державного бюджету
чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими та
поділяються на головних розпорядників коштів, розпорядників
коштів другого рівня та розпорядників коштів третього рівня.

в сучасних умовах Секція 1



Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах
визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України
"Про Державний бюджет України", "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", Планом рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ і організацій і Порядком його засто�
сування, затвердженим наказом Головного управління Державного
казначейства України, Інструкцією про кореспонденцію субрахун�
ків бухгалтерського обліку для відображення основних господарсь�
ких операцій бюджетних установ, затвердженою наказом Держав�
ного казначейства України, та іншими нормативними документами,
що містять вказівки з обліку та відображення у звітності операцій
бюджетних установ. Бухгалтерський облік у бюджетних установах
ведеться за меморіально�ордерною формою відповідно до Інструк�
ції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ.

Для бюджетних установ основним фінансовим документом є кош�
торис доходів і видатків, який підтверджує повноваження на отри�
мання доходів та здійснення видатків та який визначає обсяг та на�
прями коштів для виконання відповідних функцій. Правильність
ведення обліку доходів і видатків бюджетних установ забезпечується
єдністю системи бюджетного обліку, основою якого є бюджетна кла�
сифікація. Вона, в свою чергу, є науково � обґрунтованим групуванням
доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, закодованими у
певному порядку та затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 27.12.2001р. № 604 "Про бюджетну класифікацію та її
запровадження" та включає дві основні частини: доходи і видатки.

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ 
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Ліщинська, 
V курс, група ФН�51, спеціальність "Фінанси і кредит"

Хмельницький інститут соціальних технологій, к. тел. (0382) 70�45�56
Н. М. Ткачук,

к.е.н., доцент, науковий керівник

Стрімкий розвиток світової фінансово�економічної кризи,
зокрема в Україні, негативно позначився на роботі окремих підпри�
ємств. Так, в листопаді 2009 р. було зафіксоване значне невиконання
плану обсягів реалізації продукції по деяких підприємствах, що вима�
гає оперативного антикризового реагування саме на рівні підпри�
ємств. Сьогодні, нажаль, більшість підприємств не можна характе�
ризувати як стабільними та такими, що мають стійкий фінансовий
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стан. Саме в такий час особливо гостро постає питання аналізу та
дослідження фінансового стану підприємства, пошуку нових підхо�
дів до цієї проблеми.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є вивчення
причин його поліпшення або погіршення за певний період, підго�
товка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і плато�
спроможності підприємства.

Фінансова стійкість � це здатність підприємства стабільно роз�
виватися, зберігаючи свою фінансову безпеку в умовах ризикового
внутрішнього і зовнішнього середовища з метою максимізації фі�
нансових результатів і забезпечення розширеного відтворення. 

Фінансова стійкість підприємства тісно взаємозв'язана і з інши�
ми фінансовими категоріями: фінансовою безпекою, гнучкістю,
стабільністю, рівновагою. Схема взаємозв'язку перелічених понять
представлена на рисунку (рис. 1). 

Доцільно згадати, що фінансова стійкість є однією з характе�
ристик стабільного фінансового становища підприємства. Фінан�
сова стійкість є показником, який відображає стан та результати
діяльності підприємства. В широкому розумінні під фінансовою
стійкістю підприємства розуміють його здатність функціонувати на
основі достатньої частки власного капіталу в складі джерел фінан�
сування та своєчасного виконання зобов'язань по розрахункам.
Фінансова стійкість підприємства визначається шляхом співвідно�
шення різних видів джерел фінансування та його відповідності
складу активів і отже залежить від структури активів підприємства.

Рис. 1 — Схема взаємозв'язку фінансової стійкості та фінансової безпеки підприємства

в сучасних умовах Секція 1



В роботах багатьох фахівців з питань фінансового аналізу уза�

гальнюючим показником фінансової стійкості підприємства виз�

нається надлишок або недолік джерел коштів для формування за�

пасів. Підприємство визнається фінансово стійким, якщо сума

запасів більше власних оборотних коштів, але менше ніж величина

всіх джерел фінансування запасів. 

Фінансова стійкість підприємства залежить і від якості управ�

ління оборотними активами. Раціональність розміщення оборот�

ного капіталу та ефективність його використання визначають ре�

зультат діяльності суб'єкту господарювання. Якщо у підприємства

наявні наднормативні виробничі запаси, незавершене виробниц�

тво, спостерігається зниження попиту на його продукцію, росте

прострочена дебіторська заборгованість, це свідчить про іммобілі�

зацію оборотних коштів підприємства [1, с. 43].
Отже, підсумовуючи вищевикладене відзначимо, що фінансова

стійкість підприємства визначає його фінансову незалежність від
зовнішніх джерел фінансування (кредиторів та інвесторів) і фінан�
сову безпеку (оптимальну структуру активів і джерел їх покриття).
Сутність фінансової стійкості визначається ефективним формуван�
ням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, а плато�
спроможність виступає її зовнішнім проявом. Забезпеченість
запасів і витрат джерелами формування є основою фінансової стій�
кості. Вищою формою стійкості підприємства є його здатність роз�
виватися в умовах нестабільного внутрішнього і зовнішнього сере�
довища. Для цього підприємство має володіти гнучкою структурою
фінансових ресурсів і при необхідності мати можливість залучати
позикові кошти, тобто бути кредитоспроможним.

Література
1. Кручок С. І. Оцінка фінансового стану підприємств / С. І. Кручок //

Фінанси України. — 2007. — № 8 — С. 40–47.
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Постановка проблеми. Основним мотивом діяльності будь�якого
підприємства в ринкових умовах є максимізація прибутку. Реальні
можливості реалізації цієї стратегічної мети в багатьох випадках
обмежені витратами виробництва та попитом на продукцію, що
виробляється. 

Виклад основного матеріалу. Пошук шляхів управління витратами
виробництва в сучасних умовах потрібно розглядати як фактор під�
вищення прибутковості й ефективності роботи підприємств, за�
безпечення їх стабільності та конкурентоспроможності в ринковому
середовищі, розширення можливостей внутрішньовиробничої ре�
структуризації відповідно до змін кон'юнктури ринку, що стане
реальним досягненням довготривалого економічного зростання
підприємств. 

Господарська діяльність будівельних організацій здійснюється в
умовах конкуренції та наростаючої невизначеності бізнес�ситуації,
неясності і невизначеності у кінцевих результатах. Саме тому перед
організаціями постає завдання по�новому вирішувати проблему
виживання та розвитку, створювати механізми, що дають змогу
приймати скоординовані та ефективні управлінські рішення.
Управління витратами є однією з найважливіших складових частин
процесу управління підприємством. Процес управління витратами
є досить складним, він складається з декількох елементів. 

Управляти витратами означає: організувати облік витрат по
кожному підрозділу, аналізувати структуру витрат та її вплив на
результати діяльності підприємства; приймати обґрунтовані управ�
лінські рішення; планувати рівень витрат; планувати прибуток з
урахуванням обсягів здійснюваних витрат та змін у ринковому
середовищі; формувати дієву систему мотивації працівників до
контролю та зменшення витрат; контролювати рівень витрат та
вживати заходів для їх зменшення.

Ефективність виробництва визначають і оцінюють за спільним
для всіх ланок народного господарства принципом і єдиним крите�
рієм зіставлення результатів виробництва і затрат. Крім загальних

в сучасних умовах Секція 1



для всіх рівнів управління показників ефективності виробництва,
застосовують специфічні показники, перелік яких визначається
галузевими методиками планування ефективності виробництва.
Економічні показники є важливим інструментом оцінки планування
та управління діяльністю підприємства. Аналіз цих показників про�
водиться одночасно з комплексним техніко�економічним аналізом
роботи підприємства. Це дає змогу знайти недоліки у роботі
підприємства та підвищити економічну ефективність виробництва. 

Витрати виробництва як предмет управління ними потрібно
розглядати з позицій активного і своєчасного впливу на них з
метою зниження рівня непродуктивних витрат, уникнення втрат
виробництва, зниження впливу факторів, які підвищують витрати
виробництва і знижують ефективність роботи підприємств. Одним
із напрямів підвищення ефективності управління витратами по�
трібно вважати формування її комплексної системи. Важливими
умовами формування системи управління витратами виробництва є:

1) оперативне забезпечення інформацією адміністрацію підпри�
ємств, яка необхідна для прийняття ними управлінських рішень з
питань регулювання витрат виробництва з урахуванням економіч�
них наслідків, прийнятих рішень і їх вплив на ефективність роботи
підприємства; 

2) спостереження і контроль за фактичним рівнем витрат від�
повідно до визначених у плановій або нормативній документації
величин; 

3) виявлення відхилень фактичних витрат від установлених нор�
мативів і оцінка їх впливу на показники ефективності виробництва; 

4) систематизація інформації управлінського обліку виробничої
діяльності підприємств; 

5) вироблення заходів щодо зниження витрат виробництва із

забезпечення заданих параметрів ефективності: рентабельності ви�

робництва, якості продукції, прибутковості роботи підприємства,

забезпечення стабільності його фінансового стану. 
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Найбільш відчутно сьогодні в Україні зростає інтенсивність

конкурентної боротьби на ринках споживчих товарів. Цей факт

зумовлено прогресуючим дисбалансом між пропозицією, що має

істотний потенціал зростання у вигляді незадіяних виробничих

потужностей підприємств, і платоспроможним попитом, що

залежить від реальних доходів споживачів. Успіх підприємства на

ринку значною мірою залежить від того, наскільки вдало воно

розв’язує задачу забезпечення адекватності обраних шляхів до�

сягнення поставлених цілей, з одного боку, та наявних ресурсів і

ситуації на ринку � з іншого. Ця задача належить до кола проблем

стратегічного маркетингового управління, а точніше � до страте�

гічного маркетингового планування.

Використання міжнародного маркетингу в управлінні конку�

рентоспроможністю підприємства насамперед вимагає його плану�

вання, розробки стратегічної маркетингової програми. Важливо

відзначити, що стратегічна маркетингова програма складає основу

загального стратегічного плану фірми, в області ЗЕД.

Компанія, що конкурує на світовому ринку, може вибрати, де й

коли кинути виклик суперникам. Вона може вирішити завдати

відповідного удару агресивним конкурентам на ринку країни, де

суперники мають найбільші обсяги продаж або найбільший чистий

прибуток, щоб підірвати фінансові можливості конкурента, а потім

вступити з ним у конкурентну боротьбу на ринках інших країн.

Компанія може вирішити почати війну на основі зниження цін

проти слабких конкурентів на місцевих ринках, захоплюючи

більшу частку ринку й компенсуючи короткострокові втрати з

прибутку, заробленого на ринках інших країн.

Компанія, що конкурує тільки на місцевому ринку, не має мож�

ливості скористатися перевагами, які дають розташування в різних
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країнах і координація діяльності. Місцеві компанії, що усвідомлю�

ють своє невигідне положення порівняно з конкуруючими глобаль�

ними фірмами, можуть почати завойовувати свої позиції в конку�

рентній боротьбі шляхом переходу від стратегії внутрішньої до

стратегії глобальної.

Компанія може перенести виробництво з однієї країни в іншу

для того, щоб скористатися коливаннями курсу валют, підсилити

вплив на уряд тієї або іншої країни, враховувати рівні заробітної

плати, витрати на електроенергію, а також торговельні обмеження.

Компанія може підняти репутацію своєї торговельної марки,

послідовно використовуючи ті самі характеристики для диференці�

ації своєї продукції в усьому світі.

Для досягнення конкурентних переваг в довгостроковому пері�

оді, які нададуть високу норму прибутку та стабільне економічне

зростання підприємства, актуальним стає утримання наявних рин�

кових позицій та пошук нових можливостей, що сприятиме розши�

ренню ринків збуту та зростанню економічної ефективності.

Вітчизняний ринок недостатньо місткий та не здатний погли�

нути всю запропоновану продукцію, що примушує підприємство

виходити на зовнішні ринки, конкуренція на яких значно вища.

Тому для забезпечення ефективної ЗЕД підприємству необхідний

єдиний стратегічний напрямок розвитку, згідно з яким воно зможе

досягти довгострокових конкурентних переваг.

На сучасному етапі розвитку економічних відносин побудова

нової маркетингової стратегії відіграє одну з провідних ролей, тому

що існування та ефективна робота підприємства у складних і неста�

більних умовах зовнішнього середовища тісно пов'язані з функціо�

нуванням та розвитком функцій маркетингу.

Таким чином, використання збалансованої маркетингової стра�

тегії у сфері управління ЗЕД підприємства дозволяє удосконалити

систему прийняття стратегічних та тактичних рішень, оптимізувати

використання обмежених внутрішніх резервів розвитку підприємс�

тва щодо подальшого розвитку конкурентних переваг у довгостро�

ковій перспективі.
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Серед різноманіття пошуків шляхів розвитку ринку, засобів ви�

робництва, нових напрямків діяльності комерційно�посередниць�

ких організацій і підприємств викликають значний інтерес наукові

дослідження і практичні новації, поєднувані поняттям логістики.

Основною метою логістики, як правило, є отримання потрібних

товарів певного рівня якості у потрібному місці і в потрібний час з

мінімальними витратами, можна констатувати в цьому аспекті над�

звичайну актуальність якісного інформаційного забезпечення

управління логістичною діяльністю підприємства.

Інформаційне забезпечення логістичного управління є однією з

найбільш важливих і актуальних проблем. Інформація стає логіс�

тичним виробничим фактором. Завдяки їй може скоротитися скла�

дування (краще керування запасами, погодженість дій постачаль�

ника і споживача, заміна складування готової продукції складуван�

ням напівфабрикатів чи сировини). Завдяки інформації вдається

також прискорити транспортування (погодженість усіх ланок

транспортного ланцюжка). Недолік своєчасної інформації викли�

кає нагромадження матеріалів, оскільки непевність споживача, як і

непевність постачальника, звичайно викликає бажання підстраху�

ватися.

Інформаційна техніка може значно сприяти виконанню вимог

ринку. Визначеного росту ефективності можна досягти і за допо�

могою локальних і обчислювальних систем, а також у результаті

застосування інтегрованих інформаційних і управлінських систем,

що "переступають" границі між підрозділами підприємств.

При раціоналізації логістичних процесів у минулому основна

увага, як правило, приділялося фізичному підйомно�транспорт�

ному процесу. Сьогодні увага усе більш звертається на інформа�
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ційний потік, за допомогою якого планують матеріальний потік,

керують ним і контролюють його. Поліпшення інформатики й

організації нерідко може принести більший ефект, чим технічні

інновації.

Кожен рух матеріалів зв'язаний з передачею інформації. Деякі

повідомлення випереджають вантаж, авізують його прибуття. Ін�

формаційне випередження дозволяє одержувачу вчасно підготу�

вати його приймання. Інші дані супроводжують вантаж, вони

характеризують вид і кількість товарів, відправника, одержувача і

власника, звертають увагу на небезпечні властивості товару. Третій

вид інформації випливає за матеріальним потоком і часто йде в

зворотному напрямку. Інформаційний потік буває більш складним,

чим матеріальний, він охоплює і такі підрозділи підприємства,

через які матеріал прямо не проходить.

Інформація стає логістичним виробничим фактором. Завдяки їй

може скоротитися складування. Завдяки інформації вдається також

прискорити транспортування (погодженість усіх ланок транспорт�

ного ланцюжка). Недолік своєчасної інформації викликає нагро�

мадження матеріалу, оскільки непевність споживача, як і непев�

ність постачальника, звичайно викликає бажання підстрахуватися.

Інформаційні системи забезпечують підготовку, уведення, збе�

реження, обробку, контроль і передачу даних. Вони відрізняються

ієрархічною структурою. Ступінь їхньої автоматизації звичайно

відносно висока. Інформаційні системи бувають реалізована як

мережа взаємозалежних обчислювальних машин різної величини й

абонентських пунктів (терміналів). Їхньої підсистеми виконують

функції на різних рівнях керування, як правило, використовуючи

загальний банк даних. Інформацію усе більш високого рівня

одержують стиском даних з детальної бази більш низьких рівнів.

Детальні дані передаються на більш високий рівень только у

випадку значних відхилень від необхідного чи очікуваного стану. 

Необхідність покращання інформаційного забезпечення

управління українськими підприємствами зумовлює необхідність

реорганізації їх діяльності, впровадження сучасних інформаційних

систем управління на засадах логістики та розробки системи обліку

і розрахунку логістичних витрат.
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

І. Р. Майстер, 
V курс, група 5�МБ, спеціальність "Банківська справа",

Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (095)�193�99�64
Т. А. Чернявська,

к.е.н., доцент, науковий керівник

Ринкова трансформація економіки зумовлює підвищення ролі

страхового ринку, визначає необхідність створення дієвої системи

страхового захисту з метою забезпечення стабільності розвитку та

ефективності економічних відносин, підвищення рівня життя на�

селення, соціальної стабілізації. В умовах обмеженості джерел

фінансових ресурсів страхові компанії варто розглядати у якості

потужних інвесторів розвитку економіки, адже страховий ринок

може сприяти формуванню додаткових джерел фінансування.

Наявний розвиток страхування в Україні обумовлює необхід�

ність постійного відстеження тенденцій та виявлення особливостей

функціонування даної сфери фінансової системи держави, що має

важливе значення для ефективного функціонування не тільки еко�

номіки, а і всього суспільства, його соціального добробуту та рівня

захищеності від реалізації негативних подій.

Страховий ринок, як невід’ємна складова фінансового ринку

країни, є чутливим до проблем будь�яких його сегментів. Водночас,

він тісно пов'язаний з виробничою сферою, рівнем добробуту насе�

лення. Позитивні зміни в економіці, підвищення добробуту насе�

лення сприяють активності страхових компаній, а стабільний

розвиток останніх створює умови для покращення стану економіки

шляхом інвестування накопичених ними грошових коштів у різні її

сфери та галузі.

Розвиток страхового ринку стримує дія таких факторів, як: від�

сутність державної політики розвитку ринків фінансових послуг,

неузгодженість господарського і страхового законодавства, недос�

коналість податкового законодавства, нестабільність фінансового

середовища господарюючих суб’єктів і населення, слабкість стиму�

лів у розвитку страхування.

Аналіз ситуації на страховому ринку показує, що страхові ком�

панії не завжди дотримуються своїх безпосередніх функцій по стра�

хуванню. Частина страхових компаній ставлять за мету лише мак�
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симізацію прибутку, а безпосередньо страхування сприймають лише

як специфічний засіб досягнення цієї мети, внаслідок чого страхові

виплати носять мізерний характер. Такий підхід превалює на стра�

ховому ринку України, що наносить серйозні збитки іміджу стра�

хування взагалі.

До складу суттєвих проблем, від вирішення яких залежить по�

дальший розвиток страхового ринку України, належать розширен�

ня переліку страхових послуг, підвищення їхньої конкурентоспро�

можності, розширення інфраструктури, удосконалення порядку

оподаткування страхової діяльності, підвищення вимог до порядку

створення діяльності страхових організацій, подальшої інтеграції

України у міжнародні структури, а також створення оптимальної

структури співвідношення між обов'язковим і добровільним стра�

хуванням, залучення страхового ринку до вирішення найважливі�

ших питань соціального страхування, впровадження ефективного

інструментарію регулювання даного сегменту фінансового ринку

та забезпечення якісного контролю за діяльністю учасників ринку

страхових послуг.

Аналіз вищезазначених проблем показує, що частина з них є

притаманними і для інших секторів фінансового ринку (наприк�

лад, проблеми економічного характеру й організаційно�правові

проблеми), інша частина � характерними лише для вітчизняного

страхового ринку. Значна кількість наявних проблем розвитку стра�

хового ринку України пояснюються передусім прагненням страхо�

вих компаній максимізувати прибуток, незважаючи ні на довго�

строкові інтереси галузі, ні на професійну етику.

Слід зазначити що вітчизняний страховий ринок потребує не

сумнівної за своєю доречністю і перспективами інституціональної

підтримки, а використання досвіду розвинутих країн із забезпечен�

ня високої якості страхових послуг. Особливо в таких стратегічно і

соціально важливих для України сферах, як сільське господарство,

середній і малий бізнес, медичне і пенсійне страхування, а також

для створюваного зараз ринку іпотечного кредитування.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ

І. С. Майстренко,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (067)�320�42�00
М. Ф. Базась,

к.е.н., професор, науковий керівник

Постановка проблеми. Становлення ринкових відносин в Україні

обумовило появу та розвиток нових економічних інструментів, які

використовують суб'єкти господарювання для підвищення ефектив�

ності своєї діяльності. Саме таким інструментом стали орендні опе�

рації. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Однією із перешкод

на шляху до наближення облікового відображення та податкових

розрахунків, пов'язаних з орендними операціями, є недосконалість

норм податкового регулювання. Недостатня урегульованість будь�

яких відносин, як правило, породжує суперечності між окремими

групами осіб. Тому, формування суб'єктами господарювання досто�

вірної інформації як для потреб керівника та інвесторів, так і для

потреб державних органів, не можливе без усунення прогалин у чин�

ному податковому законодавстві. Не виключенням є регулювання

проведення орендних операцій за допомогою встановлення подат�

кових правил. А сама по собі орендна операція не передбачає оренду

товарів. Надання права користування товарами у межах договору

оренди � це не що інакше як товарний кредит, а не орендна операція.

З метою усунення суперечливого викладення сутності орендної

операції вважаємо за доцільне виключити з переліку операцій, що

підпадають під визначення продажу результатів робіт (послуг) в

рамках Закону про прибуток, надання права на користування това�

рами у межах договорів оренди. Етапи облікового процесу здійсне�

них поліпшень орендованого майна: 

� встановлення сутності проведених поліпшень об'єкту оренди; 

� визначення складових первісної вартості здійснених поліпшень

об'єкту оренди (суми, які підлягають амортизації); 

� визначення моменту збільшення балансової вартості здійснених

поліпшень об'єкту оренди; 

� визначення допустимого розміру здійснених поліпшень об'єкту

оренди для віднесення них до складу валових витрат; 
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� визначення приналежності здійснених поліпшень об'єкту

оренди до тієї чи іншої групи основних фондів та, відповідно, норм

амортизаційних відрахувань здійснених поліпшень об'єкту оренди.

Певні ускладнення виникають при застосуванні цієї законодавчої

норми на практиці, оскільки окремі витрати, на придбання основ�

них фондів можуть відповідно до Закону про прибуток включатися

до складу валових витрат (сплачені відсотки за користування

кредитними коштами, спрямовані на придбання основних фондів,

митні платежі, сплачені при імпорті основних фондів тощо). Вирі�

шення цієї проблеми можливе при встановленні на законодавчому

рівні переліку витрат, що включаються до первісної вартості основ�

них фондів з відповідним коригуванням норм законодавства, що

містять правила оподаткування таких витрат. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Виходячи з

наведеного можна дійти висновку, що механізм оподаткування

орендних операцій є складним, чітко законодавчо неврегульованим,

що призводить до накладення фінансових санкцій на суб'єктів гос�

подарювання, а тому, потребує подальшого врегулювання і спро�

щення на законодавчому рівні. Проблемні аспекти, які мають місце

в системі обліку податкових розрахунків, пов'язаних з орендними

операціями, в основному можна об'єднати в окремі групи: 

� термінологічна несумісність в законодавчих документах, що ре�

гулюють орендні операції (різні критерії визнання орендних опе�

рацій для цілей оподаткування, використання різних термінів тощо); 

� наявність ряду недоліків при застосуванні правил податкового

регулювання (відсутність регламентації порядку оподаткування

окремих категорій та недосконалість існуючих податкових правил); 

� розбіжності в методах оподаткування (при визначенні подат�

кових зобов'язань від здійснення орендних операцій за різними зако�

нодавчими актами використовуються різні методики розрахунку).
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ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Макарчук М. П.,
здобувач кафедри фінансів Інститут економіки і менеджменту

Університету "Україна"
Науковий керівник: Стожок Л. Г., к.е.н.

Останнім часом питання забезпечення економічної безпеки під�

приємств набули особливої значущості, розглядаються в сучасній

науковій літературі з позиції захисту від загроз, стану використання

всіх ресурсів та гармонізації інтересів власників підприємств.

У цей час бізнес являє собою "гонку озброєнь": хто швидше і

якісніше може запропонувати свої послуги, той займає провідні

позиції. "Озброєння" у цій області відрізняються своєю специфіч�

ністю, однак предмет "перегони" не міняється � актуальна інформа�

ція при правильному її використанні здатна як забезпечити своєму

власникові світле майбутнє, так і поставити хрест на його конку�

рентах.

Інсайд � мабуть, найбільш збиткове явище в корпоративному

середовищі. Як у прямому, так і переносному значенні. І хоча на

частку зовнішніх погроз доводиться близько 70% від їхнього загаль�

ного числа, збиток, понесений внаслідок атак ззовні в грошовому

вираженні часом уступає збитку, заподіяному компанії її ж співро�

бітниками. У більшості випадків це стосується розкрадання корпо�

ративної інформації. Чому ж подібні інциденти відбуваються? При�

чини можуть бути різні. 

В Україні для становлення повноцінного корпоративного сек�

тору перешкоджає великий спектр проблем: нестабільність законо�

давства та політичного середовища; недосконалість податкової

системи та планування діяльності корпоративних структур; невдала

побудова організаційних структур управління та невміння налаго�

дити результативні взаємовідносини між власниками, керівниками

і працівниками підприємств; неефективна система економічного

стимулювання та корпоративного контролювання; нездатність

оперативного реагування на проблеми та вирішення корпоратив�

них конфліктів.

В Україні потрібно формувати функціонування системи корпо�

ративного управління, за переліком та змістовним наповненням

принципів корпоративного управління, основні серед яких � сис�

темність; інформаційна прозорість; забезпечення балансу інтересів
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усіх суб’єктів корпоративного управління та запобігання виник�

ненню корпоративних конфліктів тощо. 

Одним із основних принципів існування корпоративного секто�

ру, який покликаний забезпечити його прозорість і рівні можли�

вості для всіх інвесторів, є заборона використання інсайдерської

інформації.

Поняття інсайдер дещо нове а економічній сфері України (insid�

er від англ. inside � усередині) � член якої�небудь групи людей, що

має доступ до інформації, недоступній широкій публіці. Але про�

блеми які породжує дане явище не нові. Чи можна захиститися від

інсайдера? Як уникнути витоків інформації?  Чи не перебільшений

масштаб проблеми? Які способи захисту дійсно ефективні?

Породжені використанням інсайдерської інформації нерівні

можливості для інвесторів негативно впливають на економіку і сус�

пільство: довіра інвесторів до ринку падає, об’єми інвестицій змен�

шуються, від чого емітенти одержують менше акціонерного капіталу,

а ринок страждає від низької капіталізації та нестабільності. Через

ці негативні наслідки використання інсайдерської інформації на

ринку цінних паперів розглядається як правопорушення у багатьох

розвинутих країнах, а значить аналогічні норми повинні бути і в

Україні.

Низький рівень виконання законів перетворює корпоративне

управління з формального в неформальний інститут. У розвинених

країнах високий рівень корпоративного управління негативно ко�

рельований з концентрацією власності � якщо держава не захищає

права зовнішніх інвесторів, дрібні інвестори воліють не купувати

акції. У нас, навпроти, гарне корпоративне управління й висока

концентрація власності пов'язані позитивно � для того, щоб

зводити інститути корпоративного управління, інсайдери повинні

бути зацікавлені в добробуті компанії. Забезпечення добровільного

впровадження неформальних інститутів є непростим завданням.

Необхідно створити стимули для менеджерів і контролюючих

власників, а це часом неможливо без консолідації в їхніх руках

досить великого пакету акцій.
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РОЗВИТК МЕРЕЖІ ХОСТЕЛІВ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Г. Л. Максимчук,
V курс, група ГРС �52�11, спеціальність "Готельно�ресторанна справа", 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 
к. тел. 050 3947294

Науковий керівник: Н. І. Новосад, к.т.н. 

Підприємство будь�якої організаційно�правової форми та форми

власності, що надає готельні послуги з тимчасового проживання

економ�класу з обов’язковим обслуговуванням, називається хостел.

Це засіб розміщення, розрахований в першу чергу для молоді.

Перші хостели з’явились на початку ХХ сторіччя в Німеччині,

як результат рішення проблеми організації доступної ночівлі для

організованих дитячих туристських груп. Засновником та ідеоло�

гом руху став шкільний учитель Ричард Ширман. Саме він розро�

бив концепцію хостельного руху та вимоги, які стали основою для

стандартів Міжнародної молодіжної хостельної федерації (Interna�

tionalYouthHostelFederation � IYHA, далі � Федерація).

Головне, що відрізняє хостел від звичайного готелю, це пропо�

зиція клієнтам не номерів, а ліжок. Великі кімнати, розраховані в

середньому на 10 чоловік, в більшості випадків, обладнані двопо�

верховими ліжками. Санітарні кімнати розташовані не в номері, а

на поверсі. Ці "спартанські" умови компенсуються невеликою вар�

тістю проживання.

Достойне місце в сучасному суспільстві хостели завдячують своїй

концепції толерантності та дбайливого ставлення до навколиш�

нього світу. Хостели надають послуги клієнтам не відрізняючи їх за

віком, статтю, кольором шкіри, віросповіданням та політичними

поглядами. Працюючи під егідою ЮНЕСКО, Федерація прикладає

багато зусиль, проводячи освітні програми з захисту навколишнього

середовища, створення суспільства, націленого на співпрацю та вза�

ємодопомогу. В хостелах активно пропагується волонтерський рух. 

Вимоги до хостелів описані в міжнародному стандарті Федерації.

Федерація проводить періодичний контроль за якістю послуг, що

надаються хостелами, шляхом проведення періодичних інспекцій,

а також за допомоги моніторингу, який проводиться шляхом обо�

в’язкового анкетування клієнтів. Своєрідний контроль за роботою

хостелів відбувається за допомоги розміщення на сайтах Федерації

відгуків клієнтів. 
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Хостели, як молодіжні засоби розміщення, повинні не відстава�

ти від розвитку технологій. Система on�lineбронювання, створена і

розповсюджена Федерацією, дозволяє клієнту з будь�якої країни

світу ознайомитись з умовами, які пропонують більш ніж 4000

хостелів, розташованих в більш ніж 80 країн світу. Не виходячи з

дому клієнти хостелів мають змогу забронювати та оплатити місце.

Популярність руху була така велика, що хостели стали розпов�

сюджуватись по світу з катастрофічною швидкістю. Через 33 роки

від відкриття першого хостелу в 10 європейських країнах були ство�

рені національні хостельні асоціації. 

В Україні хостели тільки починають розвиватись. За 20 років, що

пройшли з появи першого хостелу в Балаклаві, з’явилось близько

40 хостелів. Проблема малої кількості хостелів стає особливо акту�

альною напередодні проведення в Україні Чемпіонату Європи з

футболу Євро�2012. Очікується приїзд до нашої країни великої

кількості туристів з європейських країн. Україна повинна забезпе�

чити приїжджаючих достойними умовами для ночівлі. Хостели, до

проживання в яких звикла більша частина європейців, можуть

стати рішенням проблеми розміщення гостей Чемпіонату, завдяки

невеликим капіталовкладенням та часу, необхідним для організації

подібних закладів розміщення. 

Наша країна має гарні перспективи для того, щоб стати однією з

провідних туристичних держав Європи. Для залучення більшої

кількості іноземних туристів до України та розвитку внутрішнього

туризму, особливо дитячого та студентського, потрібно розвивати

мережу хостелів, як засобів розміщення, які, завдяки доступної

вартості за ночівлю, в змозі забезпечити гідну ночівлю великому

сегменту туристів, особливо середнього класу. Розвиток мережі

засобів розміщення економ�класу, таких як хостели, буде сприяти

створенню позитивного іміджу України як держави з розвинутим

рівнем туристсько�рекреаційних послуг.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ В УКРАЇНІ

О. О. Мальована,
ІІІ курс, група Ф�ІІІ д., спеціальність "Фінанси та кредит",

Кіровоградський інститут, к. тел. (0522) 22�74�89
Л. М. Петренко,

старший викладач, науковий керівник 

Актуальність теми пов’язана з тим, що видача банківського кре�

диту безпосередньо пов’язана з ризиками, то, за відсутності в Укра�

їні системи зберігання й розкриття кредитних історій, зростання

обсягу надання кредитних послуг неминуче призводить до нагро�

мадження безнадійних боргів. Це, в свою чергу, вимагає від банків�

ських установ створення резервів під надані кредити й негативно

впливає на вартість кредитних ресурсів та стан банківської системи

загалом, що, відповідно, зумовлює зв'язок даної проблеми із важ�

ливими економічними завданнями щодо ефективного розвитку

фінансового сектора України та уникнення негативних явищ саме

в банківській системі.

Останні декілька років в Україні інтенсивно розвивалося креди�

тування, Але ризик недоодержання або неповернення кредитів

існував ще до економічної кризи. Після економічної кризи, ситу�

ація погіршилася, адже з’явилася більша кількість шахраїв та погір�

шилася платіжна спроможність позичальників.

Введенням та збереженням кредитних історій займаються бюро

кредитних історій (далі � БКІ), які значно спрощують роботу банків

та кредитних установ із позичальниками та дозволяють уникати

фінансових ризиків.

Бюро створюється у формі господарського товариства. Заснов�

никами бюро можуть бути юридичні та фізичні особи.

Користувачами бюро можуть бути банки, небанківські фінансо�

ві установи, такі як кредитні спілки, та інші суб'єкти господарської

діяльності, які надають послуги з відтермінуванням платежу або

надають майно у кредит.

Міжнародний досвід переконує, що для функціонування кредит�

ного ринку такий інститут, як бюро кредитних історій, необхідний.

Активне формування в Україні інституту бюро кредитних істо�

рій розпочалося в 2003 р., коли не тільки стали проводити різнома�

нітні конференції та круглі столи на цю тему, а й з’явилися перші

проекти профільного закону.
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За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових

послуг в Україні отримали ліцензії та здійснюють діяльність, пов’я�

зану зі збором, обробкою, зберіганням, захистом, використанням

інформації, яка становить кредитну історію, п’ять бюро кредитних

історій.

Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (ПВБКІ) першим

серед таких бюро в Україні отримало ліцензію Міністерства юстиції

від 26.01.2007.

Українське бюро кредитних історій (УБКІ) засноване ЗАТ КБ

"ПриватБанк" спільно з іноземною компанією "БікОптіма Лімітед".

Єдиним засновником бюро кредитних історій "Русский стан�

дарт" є ЗАТ "Компания "Русский стандарт" (Росія)

Бюро кредитних історій "Дата Майнінг Груп" (ДМГ) засноване

як компанія, що спеціалізується у сфері збору, зберігання й оброб�

ки даних, що становлять кредитні історії.

Враховуючи досвід розвинутих країн світу, в Україні доцільно

створити, поряд із незалежними кредитними бюро окремих банків,

Національне бюро кредитних історій � єдину базу даних кредитних

історій.

Бюро кредитних історій є надійним орієнтиром і дієвим стиму�

лом для всіх учасників кредитного ринку та покликані насамперед

попередити шахрайства в банківській сфері. 

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В. О. Мартовська,
Vкурс, група 5�Ф, спеціальність "Фінанси і кредит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095)0425312
М. А. Панчук,

ст. викладач, науковий керівник 

При розробці стратегії міжнародної економічної діяльності

України повинні бути правильно поставлені цілі і завдання. Однією

з них повинна залишатися збереження економічної, перш за все фі�

нансової, стабільності і забезпечення вигоди в зовнішній торгівлі. 

У України є об’єктивні економічні інтереси, обумовлені її ниніш�

нім економічним станом. Головний інтерес України � поліпшення

торгового балансу шляхом збільшення експорту власної продукції

(зменшення імпорту можливе лише адміністративним шляхом і

приведе до погіршення добробуту населення і подальшого розвитку

тіньової економіки). 
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Одним із завдань стратегічного значення також є аналіз потен�

ційних ринків збуту і підтримка дружніх взаємин з країнами тих

регіонів, де вже налагоджена система торгівлі (Європа, Близький

Схід, Азія, Північна і Південна Америка, Росія).

Сьогодні економіка України доволі відкрита для зовнішньої тор�

гівлі. Її частка у ВНП коливається в межах 10�15%, у той час як у

розвинених країнах цей показник дорівнює � 70�80%. Така ситуація

є небезпечною для вітчизняної економіки, оскільки високий рівень

її відкритості є наслідком безсистемної торгівлі на тлі глибокої кризи.

Будь�яке небажане коливання кон’юнктури світових товарних рин�

ків може привести українських виробників до банкрутства.

Негативними чинниками, які гальмують інтенсифікацію міжна�

родної торгівлі є: низька конкурентоспроможність українських то�

варів із�за значної енергоємності продукції;висока собівартість; не�

досконалість схем фінансування експорту; нерозвиненість базових

інститутів ринкової економіки; недосконалість механізмів держав�

ного регулювання; нерозвиненість інфраструктури підтримки екс�

порту, невідповідністьукраїнських товарів нормам і стандартам.

Основними принципами формування відкритої економіки Укра�

їни є: створення могутнього експортного сектора, з високотехноло�

гічною спрямованістю, відхід від сировинного характеру експорту.

Опора на розвиток власних галузей, які мають порівняльні і конку�

рентні переваги в світовій економіці, в регіональному (СНД) і гло�

бальному масштабі. Такими галузями є машинобудування (літако�,

судо� та ракетобудування і ін.). Високим науково�технологічним

рівнем характеризуються порошкова металургія, виробництво не�

твердих матеріалів, хімічна промисловість. Потенційні можливості

існують також і в агропромисловому комплексі. Крім того, фінансова

стабілізація є умовою формування сприятливого інвестиційного

клімату; забезпечення конвертованості національної валюти і її ста�

більність; здійснення закордонної підприємницької діяльності; фор�

мування розгалуженої системи зовнішньоекономічного менедж�

менту (банки, біржа, страхові компанії, консалтинг, аудит, лізинг,

форфейтинг, факторинг); гнучка податкова, цінова, депозитна, кре�

дитна, фінансово�валютна політика, яка стимулює диверсифікацію

експортно�імпортних операцій; кадрове забезпечення зовнішньо�

економічної діяльності. Але, найголовніше питання, яке необхідно

саме сьогодні вирішити � це стандартизація і сертифікація україн�

ської продукції. Український товаровиробник боїться зазнати по�
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разки на зовнішньому ринку, тому як його продукція в багатьох

випадках не відповідае світовим нормам і стандартам.

Ключове завдання стратегії зовнішньоекономічної діяльності �

забезпечення відповідно до світових стандартів і критерій опти�

мальності параметрів відвертості української економіки, виконання

яких сприятиме економічній безпеці держави, забезпечуватиме тіс�

ний перетин внутрішньої і зовнішньої економічної політики. 

Необхідно обрати інноваційний шлях розвитку. Нові розробки

можна здійснити, наприклад, у сфері використання геотермальної

енергії як альтернативного джерела. До перспективних галузей мож�

на віднести машинобудування, фармацевтичну, продовольчу, турис�

тичну галузі та ін. Не повністю (лише на 50%) використовується

транзитний потенціал України, а це теж після деяких перетворень та

технічних перебудувань може приносити неабиякий прибуток.

Головне на сьогодні для України � це чітко визначити курс, вра�

ховуючи усе сказане вище.

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Т. С. Медведєва,
6 курс, група Ф�52�10, спеціальність "Фінанси",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к. тел. 0503944638

Є. Г. Юрін,
к.е.н., доцент, науковий керівник 

Рівень розвитку економіки вимагає від господарюючих суб’єктів

постійного дотримання певних правил для успішного функціонуван�

ня у ринковому середовищі. Саме в таких умовах набуває актуаль�

ності своєчасне виявлення певних ознак, що свідчить про ступінь

розвитку підприємства у певний момент часу за допомогою охоп�

лення найбільш детальної інформації про розвиток його потенціалу. 

Фінансовий потенціал у працях багатьох вчених визначається як

обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підпри�

ємства, якими воно може розпоряджатися для здійснення поточних

та перспективних витрат. Ці ресурси приймають участь у виробничо�

господарській діяльності та залучаються для фінансування певних

стратегічних напрямів розвитку підприємства. Таким чином, фінан�

совий потенціал забезпечує можливість трансформації ресурсного і

216

Секція 1 Економічні перспективи України 



217

виробничого потенціалів в результати діяльності підприємства. Не

менш важлива і його роль у відтворювальних процесах на підприємс�

тві. До складу фінансового потенціалу включаються різні фінансові

ресурси, що складаються, в свою чергу, зі статутного, додаткового і

резервного капіталів, цільового фінансування, фондів накопичення,

оборотних активів тощо, а також величини перманентного капіталу.

Взагалі поняття фінансового потенціалу було виділено ще у 70�х рр.

Волковим А. М., який фактично ототожнював абсолютний фінансо�

вий потенціал з приростом фінансових ресурсів. Але, вважається, що

це все ж таки вузьке трактування цього терміну. У свій час Ляндо О. М.,

намагаючись відокремити фінансові відношення від загального обся�

гу грошових відносин, виділив поняття фінансової ємності і запропо�

нував використовувати коефіцієнт фінансової ємності. Але він також

ототожнював поняття фінансової ємності з фінансовими ресурсами.

Більшість авторів сучасних публікацій ототожнюють фінансовий по�

тенціал з фінансовими ресурсами, але ці два поняття не ідентичні.

Фінансові ресурси можна розглядати як частину фінансового потен�

ціалу, яка використовується як грошові доходи і накопичення, отри�

мані різними економічними суб’єктами від використання наявних

ресурсів.

Фінансовий потенціал підприємства визначає конкурентоздат�

ність, можливості ділового співробітництва, оцінює, наскільки га�

рантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів у

фінансовому та виробничому відношеннях.

Ефективність роботи підприємства залежить від фінансової полі�

тики, яка на ньому впроваджується. Вплив фінансів на ефективність

господарювання визначається тим, наскільки активно вони стиму�

люють зростання рентабельності, продуктивності праці, ефективне

використання основних та обігових коштів, зниження витрат, підви�

щення якості продукції тощо. Вплив фінансів на ефективність госпо�

дарювання виявляється у процесі формування фінансових ресурсів.

Фінансовий потенціал являє собою не просту, а певним чином

упорядковану сукупність фінансових ресурсів, що дозволяє домогтися

ефекту синергізму їх використання. Синергізм означає співробітниц�

тво, що дає можливість одержати ефект від взаємодії певних факто�

рів, що перевищує суму ефектів від впливу на певний об’єкт кожного

фактору окремо. Об’єм та джерела формування фінансових ресурсів

багато в чому визначаються вартістю їх залучення.

в сучасних умовах Секція 1



Основним інструментарієм управління фінансовим потенціалом

підприємства (ФПП) є Збалансована Система Показників (ЗСП), що

є похідною від певної інформаційної сукупності. Саме існування ЗСП

створює необхідність обміну інформацією між різними підрозділами

фінансової служби, тому необхідною умовою ефективного управління

ФПП за допомогою даної управлінської системи є створення опти�

мального власного інформаційного поля. У цілому інформаційне

поле управління ФПП � це власна та зовнішня сукупність відомостей

узагальнених в інформаційній системі підприємства, що формуються

під впливом системи інформаційного забезпечення.

АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У КОНТЕКСТІ
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

О. О. Межевік,
V курс, група 5�Аз, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (093) 902�99�15
Науковий керівник: В. Г. Корчагіна, к.е.н.

Обґрунтована амортизаційна політика підприємств є чи не най�

важливішою умовою ефективного оновлення та модернізації фі�

зично й морально зношених засобів праці. На превеликий жать,

через недосконалий механізм нарахування амортизації, який

застосовувався в Україні протягом липня 1997�го � березня 2010 р.

відповідно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку

підприємств", проблеми формування джерела коштів для своєчас�

ного оновлення довгострокових активів (здійснення інвестицій) не

лише не були розв'язані, а й істотно загострилися.

Із прийняттям Податкового кодексу попередній недосконалий

механізм нарахування амортизації в податковому обліку був скасо�

ваний, а оновлений порядок � істотно наближений до правил і про�

цедур, котрі застосовуються в бухгалтерському обліку, що вже саме

по собі є позитивним. Окрім того, платники податку на прибуток

отримали значно більше свободи при визначенні суми амортиза�

ційних відрахувань (обрання методу нарахування амортизації, виз�

начення терміну служби основних засобів, їх ліквідаційної вартості

тощо), а отже й можливість впливати на величину об'єкта оподат�

кування, суму податку на прибуток, скористатися ефектом подат�

кової економії, який широко використовують розвинуті країни су�

часного світу.
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Незважаючи на досить істотне наближення механізму нараху�

вання амортизації з метою визначення податку на прибуток до пра�

вил, застосовуваних у бухгалтерському обліку, їх повної тотожності

досягти не вдалося з таких основних причин:

� як і раніше, в податковому обліку не підлягають амортизації

невиробничі та безкоштовно отримані, за деякими винятками, ос�

новні засоби, тоді як у бухгалтерському обліку їх амортизують у за�

гальному порядку;

� в податковому обліку залишено норму, згідно з якою витрати на

ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення ос�

новних засобів у межах 10% сукупної балансової вартості основних

засобів включаються до складу витрат, а понад цей ліміт � підляга�

ють амортизації. Натомість у бухгалтерському обліку до витрат до�

зволено зараховувати виключно ті з них, що здійснені з метою під�

тримання об’єктів у робочому стані, а будь�які витрати, що перед�

бачають збільшення майбутніх економічних вигід, очікуваних від

використання об’єкта основних засобів (модернізація, модифіка�

ція, добудова, реконструкція), збільшують їх первісну вартість та

підлягають амортизації;

� довільне визначення вартісного критерію предметів, що вклю�

чаються до групи малоцінних необоротних матеріальних активів, у

бухгалтерському обліку та чітко регламентоване (до 1000 грн. у 2011 р.

та 2500 грн. із 2012�го) в податковому обліку;

� встановлення мінімальних термінів експлуатації та нарахуван�

ня амортизації за об'єктами основних засобів для цілей податкового

обліку без застосування подібних обмежень у бухгалтерському об�

ліку;

З огляду на зазначене подальше вдосконалення механізму нара�

хування амортизації для цілей податкового обліку має здійснюва�

тися за такими напрямами:

� запровадження вимоги цільового (на інвестиційні цілі) вико�

ристання тимчасово вивільнених із�під оподаткування коштів у разі

застосування суб'єктами оподаткування прискорених методів

амортизації;

� відмова від застосування методів зменшення залишкової вар�

тості та прискореного зменшення залишкової вартості через прита�

манні їм недоліки й можливість використання їх суб'єктами госпо�

дарювання в корисливих цілях;

в сучасних умовах Секція 1



� забезпечення своєчасної індексації вартості основних засобів
виходячи з їх поточної справедливої вартості згідно із правилами,
що застосовуються в бухгалтерському обліку;

� надання права суб'єктам оподаткування нараховувати аморти�
зацію по основних засобах невиробничої сфери принаймні за пря�
молінійним методом нарахування амортизації;

� забезпечення подальшого зближення податкового та бухгал�
терського нарахування амортизації.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗВІТНОСТІ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

О. С. Мельник,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�686�86�34
Н. С. Усик,

ст. викладач, науковий керівник

Постановка проблеми. Звіт про фінансові результати є складовою
фінансової звітності та становить головне джерело інформації про
результати господарсько�фінансової діяльності підприємства за
звітний період. Важливість цієї форми пов'язана з тим, що саме Звіт
про фінансові результати дає можливість оцінити успішність діяль�
ності підприємства, а також визначити за рахунок яких джерел
здійснюється фінансування підприємства. в Звіті про фінансової
результати потребує відповідного перегрупування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміст, структура і форма
Звіту про фінансові результати регламентується П(С)БО 3 "Звіт про
фінансові результати" та П(С)БО 30 "Біологічні активи", що не су�
перечать Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Метою
складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам
повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати,
прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. У
зарубіжній практиці та в міжнародних стандартах бухгалтерського
обліку Звіт про фінансові результати називається "Звіт про при�
бутки та збитки". Таким чином, можна побачити, що вітчизняні
науковці та практики приділяють багато уваги порядку складання
Звіту про фінансові результати, тому що сучасна система звітності є
недосконалою та не відповідає вимогам щодо забезпечення інфор�
мацією для управлінської діяльності. В Україні більшість підпри�
ємств заповнює Звіт про фінансові результати, в якому витрати
згруповані за функціями. Цей Звіт складається з 3 розділів:
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І. Фінансові результати;

ІІ. Елементи операційних витрат; 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій. 

У першому розділі "Фінансові результати" визначають фінансові

результати за видами діяльності в цілому по підприємству шляхом

порівняння доходів і витрат. Для цього використовують відповідні

обороти рахунків класу 7 "Доходи та результати діяльності" та класу 9

"Витрати діяльності". Крім того, з прийняттям П(С)БО 30 "Біоло�

гічні активи" було внесено деякі зміни в П(С)БО 3 "Звіт про фінан�

сові результати" та змінено форму самого Звіту. Так, починаючі з

фінансової звітності за 2007 рік, в першому розділі Звіту до статті

"Інші операційні доходи" слід включати дохід від первісного виз�

нання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одер�

жаних унаслідок сільськогосподарської діяльності. У другому роз�

ділі "Елементи операційних витрат" наводяться операційні витрати

підприємства в розрізі окремих елементів, тобто витрати на

виробництво, збут, управління та інші операційні витрати.

Третій розділ "Розрахунок показників прибутковості акцій" за�

повнюють тільки акціонерні товариства, прості акції або потен�

ційно прості акції яких відкрито продаються та купуються на фон�

дових біржах. Отже, при вивченні порядку складання Звіту про

фінансові результати на сільськогосподарських підприємствах

можна виявити недоліки цього процесу. Перш за все, більшість

сільськогосподарських підприємств не дотримуються вимог П(С)БО

30 "Біологічні активи", а саме не здійснюють оцінку біологічних

активів та сільськогосподарської продукції за справедливою

вартістю і не визначають доходи (витрати) від первісного визнання

біологічних активів та сільськогосподарської продукції. По�друге,

вимагає вдосконалення і сама форма Звіту. 

Висновки з даного дослідження. Запропонована форма Звіту, на

наш погляд, спрощує порядок визначення прибутку чи збитку, є

більш інформативною як для зовнішніх, так і для внутрішніх

користувачів та більш корисною для управління господарством. Ця

форма Звіту про фінансові результати дозволяє крім всього іншого

детально відобразити доходи, витрати та фінансові результати, які

пов'язані з іншою операційною, фінансовою, інвестиційною та

іншою діяльністю підприємства, а також відкоригувати фінансовий

результат, врахувавши помилки минулих періодів, оскільки вони

можуть призвести до невиправданої зміни розміру фінансових

результатів.

в сучасних умовах Секція 1



МАЛИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН 
І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

О. М. Мельнічук, 
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. 409�24�15
А. В. Коротєєва,

к.е.н., доцент, науковий керівник

Постановка проблеми. Сектор малого підприємництва � невід’єм�

ний, об’єктивно необхідний елемент будь�якої розвиненої госпо�

дарської системи, без якої економіка та суспільство в цілому не

можуть нормально функціонувати і розвиватися. В країнах із ринко�

вою системою господарювання малі підприємства є наймасовішою,

найдинамічнішою і найгнучкішою формою ділового життя. 

Основні результати дослідження. З метою вивчення сучасних тен�

денцій розвитку малого бізнесу в Україні необхідно дослідити дина�

міку економічного розвитку суб’єктів малого підприємництва, їхнє

місце і роль у сучасній економіці України. На кінець 1992 р. в Укра�

їні було зареєстровано 102000 малих підприємств, із яких функціо�

нувала тільки половина. У 2006 р. в Україні, за статистичними дани�

ми, реально працювало 307398 малих підприємств, на яких виробля�

лося близько 10% промислової продукції і було зайнято майже 13%

від загальної кількості працівників. Частка малого бізнесу України у

валовому національному продукті в 2006 р. становила близько 8%,

тоді як у розвинених країнах цей показник сягає 40�60%. Після де�

кількох років реформ в Україні малий бізнес став самостійною

ланкою національного господарства. Статистичні дані за 1998�2006

рр. свідчать, що в розвитку сектору малого бізнесу в Україні відбувся

перехід до нового етапу. Період стрімкого розвитку малого підпри�

ємництва, який спостерігався до 2000 р., закінчився, і якщо в 1999 р.

темп приросту кількості малих підприємств різної форми власності

складав 46,6%, то вже в 2006 р. його рівень становив всього 4,2%. Це

результат економічної та політичної нестабільності, а також відсут�

ності реальних стимулів для розвитку малого підприємництва.

У 2006 р. малими підприємствами України вироблено продукції

(робіт, послуг) на 90309,0 млн. грн., або 7,5% загального обсягу

виробництва продукції (робіт, послуг) в цілому по економіці країни,

що на 10% менше, ніж у попередньому році. 
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Як видно з наведених даних, до 2000 р. малі підприємства за

всіма видами економічної діяльності, окрім сільського господарства

та промисловості, були прибутковими, а фінансовий результат за

період з 1998 р. по 2000 р. збільшився майже в шість разів і склав

975,2 млн. грн. У 2001�2006 рр. малі підприємства України за біль�

шістю видів економічної діяльності завершили свою господарську

діяльність з від’ємним фінансовим результатом. У 2006 р. фінансо�

вий результат від звичайної діяльності до оподаткування на малих

підприємствах України склав 249,5 млн. грн. Вітчизняні науковці

низьку прибутковість пов’язують з надмірною багатопрофільністю

малих підприємств. 

Серед чинників, які впливають на високий рівень збитковості

малих підприємств, необхідно назвати:

� низький рівень технічної озброєності;

� низький управлінській рівень;

� відсутність системи самоорганізації та повної інформації про

стан і кон’юнктуру ринку;

� прагнення до максимальної самостійності, в той час як біль�

шість зарубіжних малих підприємств працює в умовах субпідряду,

франчайзингу тощо.

Загалом малі підприємства вирішують фінансові труднощі шля�

хом виходу до сфери неконтрольованого фінансового і не фінансо�

вого обороту.

Висновки. Фінансова діяльність малих підприємницьких струк�

тур � це об’єктивне явище розвитку світової економіки, зумовлене

суспільним поділом праці, розвитком якісних і кількісних пара�

метрів суспільного виробництва й обміну, альтернативними варіан�

тами ефективного вкладу капіталу, що, у свою чергу, вимагає більш

повного використання чинників виробництва, підвищення конку�

рентоспроможності продукції, позбавлення від неефективного ви�

користання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і значною

мірою залежить від створення інноваційного середовища.

в сучасних умовах Секція 1



ГОТІВКОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН 
І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Л. М. Микитенко, 
VIІ курс, група ЗОА � 71, спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. 409�24�15
Л. Ф. Романенко,

д.е.н., професор, науковий керівник

Постановка проблеми. Готівковий грошовий обіг належить до най�

важливіших характеристик рівня розвитку економіки держави, які

значною мірою впливають на ефективність економічного розвитку

країни, збалансування попиту та пропозиції товарів і послуг, рівень

життя населення, соціальну стабільність тощо. Зважаючи на це, його

оптимальна організація є одним із першочергових завдань діяльності

центральних банків.

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх років у всьому

світі спостерігається стала тенденція до зростання обсягів готівки в

грошовому обігу національних валют. Суттєвий вплив на збільшення

обсягів готівки в обігу, як і раніше, спричиняють такі фактори: ви�

сокий рівень тіньової економіки та велика кількість неконтрольо�

ваних стихійних ринків; нерозвиненість фінансових ринків; низький

рівень доходів населення; незначна частка безготівкових форм роз�

рахунків населення; економічна та політична нестабільність; деваль�

ваційні та інфляційні очікування; нестабільність депозитного та ва�

лютного ринків, внаслідок чого періодично спостерігається вилу�

чення вкладниками депозитів, оскільки населення надає перевагу

заощадженням у готівці; наявність ризиків при використанні безго�

тівкових форм розрахунків;·дефіцит POS�терміналів у торговельній

мережі, відсутність у населення досвіду користування безготівкови�

ми платіжними інструментами;·обмеженість використання безготів�

кових форм розрахунків у сільській місцевості та інші. Якщо

порівнювати показник питомої ваги готівки в агрегаті М3 в Україні з

країнами зарубіжжя, то він найбільше наближається за значенням до

аналогічного показника в таких країнах, як Аргентина, Молдова,

Росія. Аналіз свідчить, що в більшості країн з економікою, що

розвивається, внаслідок загострення кризових явищ спостерігалася

дещо схожа ситуація. Так, у країнах з високим рівнем доларизації

економіки (Аргентина, Угорщина) під час загострення фінансової

кризи відбувалося різке зростання частки готівки у грошовому обігу.
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Темпи приросту готівки в цих країнах протягом 2009 р. були вищими,

ніж в Україні.

Мета концепції полягає у визначенні оптимальних обсягів го�

тівки, необхідних для потреб економіки, та впровадженні новітніх

технологій у роботі з готівкою за такими напрямками:

– досягнення обґрунтованого прогнозування готівкового обігу з

урахуванням можливих ризиків, пов'язаних зі змінами в економіці;

– зменшення ризиків, пов'язаних зі зберіганням резервних фон�

дів у єдиному центрі;

– поліпшення якості готівки в обігу, зменшення витрат на його

організацію.

Головними завданнями вдосконалення роботи з готівкою визна�

чено:

– створення в окремих регіонах касових центрів з урахуванням

територіального розміщення та наявності надійного шляхового спо�

лучення;

– надання касовим центрам повноважень на автоматизоване

приймання від Центрального сховища готівки в контейнерах, під�

готовку та видачу готівки територіальним управлінням, перевезення

цінностей, отримання, вивезення від територіальних управлінь при�

датної та непридатної до обігу готівки, її оброблення, у тому числі

перерахування і знищення;

– запровадження уніфікованої тари для пакування, транспорту�

вання, зберігання та обліку банкнот і монет, забезпечення автомати�

зованого пакування банкнот і монет, поступовий перехід на вико�

ристання великотоннажного автомобільного транспорту;

– побудова за єдиною логістичною системою автоматизованих

грошових сховищ, забезпечення комплексної механізації робіт і відео

контролю операцій з готівкою на всіх технологічних етапах роботи з

нею.

в сучасних умовах Секція 1



ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

В. В. Микал,
5 курс, група 5 МФ, спеціальність "Фінанси та кредит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (098) 111�21�30
Л. В. Іванова, 

ст. викладач, науковий керівник

У результаті глобалізації, процесу всесвітньої економічної, полі�

тичної і культурної інтеграції та уніфікації світ стає більш пов’яза�

ним і більш залежним від усіх його суб’єктів. Відбувається як збіль�

шення кількості спільних для групи держав проблем, так і роз�

ширення числа і типів інтегруючих суб’єктів. Розвиток цього про�

цесу вказує на те, що провідну роль в даному процесі відіграє бурх�

ливе зростання міжнародної торгівлі, що відбувається на тих чи

інших історичних етапах. Важливим засобом регулювання такого

процесу постає ефективна система управлінням фінансування зов�

нішньоекономічної діяльності підприємства. Тому, сучасний стан

розвитку інтеграції національних господарських систем, вимагає

постійного пошуку механізмів регулювання зовнішньоекономічної

стратегії компаній та фірм, адже від цього залежить збереження їх

конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.

Ера глобалізації приводить до того, що міжнародні економічні

зв’язки охоплюють практично всі країни планети і кожна з них за�

лежить від міжнародного бізнесу. Отже, міжнародний бізнес вихо�

дить на якісно новий рівень розвитку, а тому в своїй новій якості він

потребує нової системи управління фінансуванням.

Підприємства мають право самостійно здійснювати зовніш�

ньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної

діяльності України і регулюється законами України. Всі суб'єкти

зовнішньоекономічної діяльності мають рівні права щодо будь�

яких її видів незалежно від форми власності та інших ознак після

державної реєстрації їх як учасників зовнішньоекономічної діяль�

ності. В умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності всі

сфери функціонування підприємства спрямовано на досягнення

стратегічної мети захоплення закордонних ринків.

Фінансування зовнішньоекономічної діяльності є надзвичайно

важливим для підприємств, основу діяльності яких складають опе�
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рації з закордонними партнерами. Основними формами форму�

вання фінансових ресурсів та фінансування діяльності підприємств

є: власні кошти підприємства, а також комерційний кредит,

банківський кредит, факторингові операції, емісія облігацій та

інших цінних паперів. Оцінку ж ефективності використання різних

форм фінансування зовнішньоекономічної діяльності можна про�

вести на основі порівняння вартості фінансових ресурсів залучених

з різних джерел.

Напрямки використання власних та залучених коштів визнача�

ються маркетинговою політикою фірми. Маркетингова діяльність

являється об'єктивною необхідністю орієнтації науково�технічної,

виробничої і збутової діяльності на врахування ринкового попиту,

потреб і вимог споживачів. Вона спрямована на визначення кон�

кретних цілей і шляхів їх досягнення. В першу чергу, маркетинг як

концепція управління підприємством потребує аналізу управлінсь�

кої діяльності. Для керівництва цим процесом необхідні чотири

елементи: вихідні дані (інформація); мета діяльності; власне

діяльність і контроль результатів. На основі опрацьованої стратегії

маркетингу роблять висновки про можливі витрати на реалізацію

продукції, тобто складають приблизний бюджет маркетингу. 

Разом з тим, навіть за умови застосування сучасних методів фі�

нансування зовнішньоекономічної діяльності, підприємства зус�

трічаються зі значними ризиками, зумовленими як загальними

особливостями зовнішньоекономічної діяльності, так і додатковим

негативним впливом фінансово�економічної кризи. Тому актуаль�

ним завданням протидії цим ризикам є впровадження в організа�

ційні структури управління ЗЕД сектору ризик�менеджменту, який

би вирішував завдання оцінки ризиків та їх нейтралізації.

Враховуючи сучасну ситуацію як на внутрішньому фінансовому

ринку, так і на зовнішніх ринках, а також фінансові можливості

МФО. На мою думку, найбільш перспективними для українських

підприємств є співпраця з такими МФО як Міжнародна фінансова

корпорація, Європейський інвестиційний банк та продовження

роботи з ЄБРР та МБРР по різних програмах фінансування зовніш�

ньоекономічної діяльності.

в сучасних умовах Секція 1



ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Т. В. Моргунова,
VI курс, група ТіКД�52, 

спеціальність "Товарознавство і комерційна діяльність",
Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (093)�024�67�89

А. М. Іванов,
к.е.н., доцент кафедри, науковий керівник

В сучасних умовах розвитку підприємства стратегічне плануван�

ня являє собою набір процедур і рішень, за допомогою яких розроб�

ляється стратегія підприємства, що забезпечує досягнення цілей

функціонування.

При розробці та обґрунтуванні економічної стратегії виникає не�

обхідність зміни пріоритетів, що в свою чергу обумовлює необхід�

ність зміни технології обґрунтування показників, що прогнозують�

ся. Ця проблема вирішується в рамках стратегічного планування.

Стратегічне планування � це єдиний засіб прогнозування май�

бутніх проблем і можливостей, який забезпечує вищому керівниц�

тву засіб створення плану на тривалий термін. Стратегічне плану�

вання дає також основу для ухвалення рішення. Приймаючи об�

ґрунтовані і систематизовані планові рішення, керівництво знижує

ризик прийняття неправильного рішення через помилкову або не�

достовірну інформацію про можливості підприємства або про зов�

нішню ситуацію. Планування, оскільки воно служить для форму�

лювання встановлених цілей, допомагає створити єдність загальної

мети усередині організації. Сьогодні стратегічне планування стає

скоріше правилом, ніж винятком.

Стратегічне планування � це одна із функцій управління, що

являє собою процес вибору цілей організації і шляхів їх досягнення.

Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських

рішень, функцій організації, мотивації і контролю. Стратегічне пла�

нування стає усе більш актуальним для українських підприємств,

що вступають у жорстоку конкуренцію як між собою так і з інозем�

ними фірмами.

Процес стратегічного планування є інструментом, що допомагає

в прийнятті управлінських рішень. Його завдання забезпечити

нововведення і зміни в організації в достатній кількості. 
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Можна виділити чотири основні види управлінської діяльності в

рамках процесу стратегічного планування:

– розподіл ресурсів;

– адаптація до зовнішнього середовища;

– внутрішня координація;

– організаційне стратегічне  передбачення.

Стратегія являє собою детальний усебічний комплексний план,

призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії підпри�

ємства і досягнення її цілей.

Під час планування своєї майбутньої діяльності кожне підпри�

ємство повинно визначити пріоритетні стратегії, серед яких для

комерційних підприємств, наприклад, можуть бути:

– "стратегія забезпечення", що формує систему матеріально�

технічного забезпечення підприємства;

– "стратегія виробництва", що визначає пріоритетні напрямки

розвитку виробничо�технологічного процесу;

– "стратегія просування та збуту", що сприяє створенню най�

більш ефективної системи і каналів реалізації продукції;

– "асортиментна стратегія", що сприяє формуванню найбільш

ефективного асортименту виробництва продукції;

– "цінова стратегія", що є умовою ефективності виробничої та

комерційної діяльності та задоволення споживчого попиту.

Після визначення пріоритетних стратегій розвитку доцільно роз�

робити найбільш ефективні шляхи їх реалізації. Для цього слід за�

безпечити найбільш ефективні організаційні умови, форми фінан�

сово�господарської діяльності та напрямки економічної діяльності.

На заключному етапі проводиться оцінка розробленої стратегії

підприємства. Вона проводиться за такими основним параметрами,

як узгодженість стратегії з зовнішнім середовищем, внутрішня зба�

лансованість стратегії, можливість реалізації стратегії з огляду на

наявний ресурсний потенціал підприємства, прийнятний рівень ри�

зику, що пов'язано з реалізацією стратегії та результативність стра�

тегії.

Розробка стратегії діяльності підприємства дозволяє приймати

ефективні маркетингові та управлінські рішення у всіх сферах

діяльності з тим, щоб реалізувати стратегічну мету функціонування.

в сучасних умовах Секція 1



ЯК УПРАВЛЯТИ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Музиченко А. А.,
5 курс, група ОА�61, спеціальність "Облік і аудит", 

Інститут економіки і менеджменту
Науковий керівник: Базась М. Ф.

Дебіторською заборгованістю необхідно цілеспрямовано управ�

ляти. Наявність дебіторської заборгованості � нормальна ситуація

для будь�якого підприємства. "Дебіторка" може бути обумовлена як

порушенням фінансової, розрахункової або платіжної дисципліни,

так і нормальним процесом господарської діяльності. А в умовах

кризи особливо збільшився ризик прострочення і неповернення

дебіторської заборгованості.

Зазвичай борги утворюються від продажів в кредит. Поточна

дебіторська заборгованість буває двох видів. Стратегічна має на

увазі в собі і помилки менеджерів при укладанні контрактів, і спеці�

ально направлені дії на розвал підприємства.

Існує три основні проблеми, що виникають в процесі задово�

лення вимог кредиторів в господарській діяльності. Перш за все це

неефективність інструментів стягнення боргів. Виконавчі написи

не заборонені, але при цьому нотаріуси відмовляються їх здійсню�

вати на договорах застави рухомого майна. Судове рішення можна

оскаржити по кілька разів в різні інстанції і при цьому не врахо�

вується ні індекс інфляції, ні річні відсотки і на цю суму необхідно

пред'являти потім додаткові вимоги. Відсутнє і автоматичне бло�

кування будь�яких відрахувань, окрім як на користь кредитора, з

яким боржник не розрахувався вчасно.

Також відсутній доступ до автоматизованих баз даних, що дозво�

ляють безпосередньо оцінити платоспроможність потенційного

позичальника. Що вже говорити про неефективність власне зако�

нодавства. Закон більшою мірою захищає боржника.

Для стягнення "дебітори" можливі альтернативні судовому шляхи.

Постарайтеся попрацювати максимально з контрагентами борж�

ника або з його конкурентами. Завжди знайдеться клієнт, який

побажає "знищити" свого конкурента або захопити його бізнес.

Ефективність конкретних заходів по роботі з боржниками залежить

від типу боржника, забезпечення його зобов'язань. Не чекайте від

боржника яких�небудь дій або виконання умовних домовленостей,

інститут професійних парламентерів в Україні відсутній. Завжди всі

дії необхідно здійснювати на випередження боржника.
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Під час кризи підприємства часто годують один одного обіцян�

ками. Необхідно використовувати механізм застави ст. 694 ЦК.

Вказана стаття говорить про виникнення права застави у продавця

на товар, проданий в кредит, розстрочку або з відстроченням плате�

жу. При грамотному оформленні цього механізму в договорі купів�

лі�продажу з'являється можливість або стягнути грошові кошти,

або забрати товар у третіх осіб, які придбали цей товар у вашого

контрагента, на підставі права застави. Найважливіше в цьому ви�

падку � мати належним чином завірену копію договору між вашим

контрагентом і тією особою, якій товар був згодом проданий (за

винятком роздрібних продажів). 

Найбільш ефективний спосіб стягнення "дебіторки" з недбайли�

вого партнера � це формування доказової бази для подачі матеріалів

в правоохоронні органи з подальшим порушенням кримінальної

справи відносно посадових осіб підприємства�шахрая. При цьому

необхідно вимагати через суд заборону на виїзд посадових осіб

підприємства (директора, головного бухгалтера і інших, фінансово

і адміністративно відповідальних осіб і їх родичів) за межі України.

Але поспішати писати претензії або позови до суду не слід. Дуже

важливе значення матиме зустріч з питання погашення заборгова�

ності з вказівкою конкретних термінів і відповідальних осіб і офор�

млення цієї зустрічі у формі протоколу, який би мав силу додат�

кового договору до основного. На підставі таких документів можна

більш оперативно спрацювати вже на стадії судового стягнення боргу.

Дебіторською заборгованістю потрібно управляти цілеспрямо�

вано. Адже профілактика завжди краща, ніж лікування. Тому пере�

віряйте контрагента заздалегідь. Витративши час на пошук інфор�

мації про нього до укладення договору, в майбутньому час не загу�

биться в ще більших об'ємах на те, щоб забрати у такого контра�

гента гроші або товар. Чим менше "дебіторка", чим швидше вона

погашається, тим менше потреба в оборотному капіталі і вище рен�

табельність капіталу власного.

в сучасних умовах Секція 1



ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. О. Мясніков, 
6 курс, група МО�6, 

спеціальність "Менеджмент організацій і адміністрування",
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини "Україна"

О. С. Шевчук,
к. пед. н., доцент, науковий керівник

Динаміка зміни ринкового середовища, в першу чергу, пов'язана

зі світовим технічним прогресом, викликає необхідність нарощу�

вання зусиль промислових підприємств в області організації рек�

ламної діяльності, як одного із значних факторів успішного про�

сування на ринок виробленої продукції та конкурентоспроможності.

Виходячи з цього, підвищується важливість і рівень складності ви�

рішуваних рекламних завдань. Це вимагає формування нових уяв�

лень про організацію ефективної рекламної діяльності.

Рекламна діяльність, в тій чи іншій мірі, здійснювана будь�яким

промисловим підприємством повинна бути оптимальною, тобто

мати максимальну ефективність при заданому обсязі витрат або

мінімальні витрати при необхідному рівні ефективності. Вибір

оптимального варіанта організації рекламної діяльності є одним з

неопрацьованих напрямів теорії реклами. У науковій літературі з

реклами практично відсутні доступні для використання методичні

рекомендації щодо розрахунку основних характеристик і парамет�

рів організації рекламної діяльності.

Питаннями удосконалення організації рекламної діяльності,

підвищення її ефективності, аналізу рекламно�інформаційної ро�

боти займалися багато вітчизняних та зарубіжних вчених�еконо�

містів. Велику теоретичну і практичну актуальність мають праці

Панкратова Ф. Г., Баженова Ю. К., Серьогіна Т. К., Шахуріна В. Г.,

Гермогенова Л. Ю., Картера Г., Котлера Ф., Сендідіс Ч. та інших. Їх

дослідження відносяться до періоду централізованої планованої

економіки та лише окремі сторони вивчення рекламно�інформа�

ційної роботи відображають особливості вирішення цієї проблеми

в умовах переходу економіки до ринкових відносин. Зокрема,

залишаються малодослідженими питання вдосконалення методів

організації рекламної діяльності.
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Проблеми організації рекламної діяльності виникають тому, що

потенційні учасники рекламних процесів мають різні характерис�

тики, властивості, по�різному впливають на кінцевий результат.

В основі будь�якої грамотної реклами лежать дві складові: про�

думана концепція (стратегія) рекламування і цікаве творче рішен�

ня. Найскладніше в рекламі � знайти базову концепцію рекламу�

вання, що спонукає до покупки, що виділяє товар з ряду конкуру�

ючих товарів або товарної категорії. Творче рішення має бути

невіддільне від обраної концепції. Будь�яке творче рішення, яке

посилює концепцію, допомагає сприйняти її, робить більш наоч�

ною, ясною або більш переконливою, посилює ефект рекламуван�

ня. Тому для підвищення ефективності рекламної кампанії необ�

хідно розробити рекламну ідею і стратегію рекламування товару

(послуги). 

Існує два основних типи рекламних стратегій. Вони розрізня�

ються тим, на що спирається реклама: на реальні (утилітарні) влас�

тивості товару або на його психологічно значимі (віртуальні) влас�

тивості.

Перший тип реклами � раціональний тип, другий � емоційна або

проекційна реклама. Це розділення умовне, тому що нерідко рек�

ламний текст може створювати сильний емоційний ефект, і навпа�

ки, зображення може доносити чітку фактичну інформацію.

Таким чином, основу ефективної рекламної кампанії складають:

цікаве творче рішення (рекламна ідея) і продумана стратегія рекла�

мування. При цьому вона не може бути ефективною, якщо від�

сутній один з цих елементів: якою б не була вдалою рекламна ідея,

вона не дасть результатів без здійснення грамотної стратегії рекла�

мування, і в той же час, якою б не була продуманою стратегія рек�

ламування без вдалого творчого рішення, тобто без її основного

змісту, реклама теж буде неефективною.

в сучасних умовах Секція 1



ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
БАНКІВ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

І. В. Назаров, 
VI курс, група БС�61, спеціальність "Банківська справа", 

Інститут економіки та менеджменту
Науковий керівник: Столяров В. Ф.

Розвиток інформаційних технологій є дієвим інструментом під�

вищення ефективності діяльності банку в умовах постійного зрос�

тання клієнтської бази, обсягів операцій, попиту на нові високо�

якісні послуги та посилення конкуренції. Слідуючи розвитку бан�

ківських технологій високорозвинутих країн Західної Європи, США

та Азіатського регіону, Україна долає перепони недостатності

капіталу для впровадження високих технологій та скорочує прірву

між українським банківським ринком та банківським ринком вище

перелічених країн за рівнем послуг, що надаються клієнтам, зокрема

й рівнем системи "Клієнт�банк". Віддалені банківські послуги нада�

ють клієнтам банку можливість оперування коштами без безпосе�

реднього контакту з банківськими службовцями. Основними про�

ектами з дистанційного банківського обслуговування можна вва�

жати: "Інтернет�банкінг", систему "Клієнт�банк", мобільний та

телефонний банкінг. Але ж на вимогу споживачів розробляються та

впроваджуються нові технології віддаленого доступу. Враховуючи

функціональні особливості систем дистанційного обслуговування,

можна припустити, що і в подальшому вони будуть співіснувати,

доповнюючи один одного. А превалювання будь�якої з систем буде

залежати виключно від переважної моделі ведення бізнесу і,

відповідно, практики її фінансового обслуговування.

Дистанційне обслуговування, як один з напрямків банківської

справи має великий потенціал для подальшого розвитку і широкі

перспективи. Враховуючи стрімкий розвиток високотехнологічних

банківських продуктів нового покоління, закономірними є плани

розвитку дистанційного банкінгу у вигляді віртуального фінансового

супермаркету банківських продуктів для фізичних і юридичних осіб.

Але за таких швидких умов розвитку банкам необхідно звернути

особливу увагу на забезпечення інформаційно�технологічної без�

пеки електронних послуг шляхом захисту комунікацій та трансакцій,

ідентифікації продавців і покупців.
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Сьогодні нерозвиненість у цілому або фрагментарність правових

норм, що належать до сфери електронних товарів та послуг, а також

значні суперечності між існуючими нормами законодавства є пере�

шкодами для успішного функціонування онлайн. Не має чітких

визначень як електронного документу, так і процедур використання

електронного документообігу. Використання системи "Клієнт�банк"

та "Інтернет�банк" фактично базується на рівні договірних відносин

між банком та користувачами послуги. Підтримки чи захисту з боку

держави у вигляді нормативних документів практично не існує.

Потрібно створити правову структуру, що повністю визначала би

сферу електронного документообігу, як аналогічну сфері паперового

документообігу. Це дозволить перевести розрахунки через електрон�

ну систему в зовсім інше русло � абсолютної безпеки, з рівнем захис�

ту не меншим, аніж у паперових документів.

Поряд з перевагами електронної торгівлі, наявні й потенційні

ризики, серед яких: ухилення від податків, шахрайство, порушення

прав інтелектуальної власності та ін. Закріплення основ електронної

комерції у законодавстві України, подальший розвиток її правового

регулювання з окремих категорій у спеціальних законах, внесення

відповідних змін до чинного законодавства, яке стосується питань

електронного обміну даними, укладання угод у електронній формі, �

це питання, що потребують невідкладного вирішення. Створивши

режим найбільшого правового сприяння для розвитку електронної

комерції в Україні, ми тим самим створимо необхідний фундамент,

на якому будуватиметься добробут нашого суспільства в ХХІ столітті.

СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ 
«ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА»

Наймибудка С.,
ЖЕГІ "Університет "Україна", Спеціальність "Менеджмент ЗЕД",

ОКР "Магістр"

Серед фінансових проблем підприємств, мабуть, немає іншої, яка

б так час то розглядалась науковцями й практиками та здавалась їм

такою простою, як аналіз i оцінка фінансового стану підприємства.

Значна увага до аналізу фінансового стану підприємства та його

оцінки приділяється тому, що, з одного боку, він є результатом

діяльності підприємства, свідчить про досягнення, а з другого �
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виявляє передумови розвитку підприємства. У працях зарубіжних i

вітчизняних економістів досліджено широке коло питань, пов'яза�

них з аналізом фінансового стану підприємств, його оцінкою та уп�

равлінням. Методичні основи кількісного виміру та оцінки фінан�

сового стану підприємств i трактування його сутності зафіксовано

також i в нормативних актах відповідних міністерств (відомств).

Водночас маємо великі розбіжності у трактуванні науковцями й

практиками поняття "фінансовий стан підприємства", складу

показників, що його визначають, та їхніх критеріальних значень. У

згаданих розробках дедалі більше закріплюються відмінності в

розумінні "фінансового стану підприємства" або повторюються

трактування, зроблені раніше, що й зумовлює необхідність уточ�

нення поняття "фінансовий стан підприємства" та показників, що

його визначають.

Відомо, що оцінку фінансового стану підприємств здійснюють

за низкою методик, розроблених міністерствами (відомствами), НБУ

та комерційними банками. Першооснову таких методичних підхо�

дів до оцінки фінансового стану підприємств закладено ще 1998

року Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та

Державною податковою адміністрацією України. Удосконалені ва�

ріанти останньої розробки представлено Методичними рекоменда�

ціями з аналізу фінансово�господарського стану підприємств та

організацій у 2000�2003 роках. Для підприємств, що підлягають

приватизації, Міністерством фінансів та Фондом державного

майна України у 2001 році розроблено окреме Положення про

порядок здійснення аналізу їхнього фінансового стану.

Дослідження офіційних методик і положень та розробок науков�

ців щодо трактування поняття "фінансовий стан підприємства"

свідчить про їхнє розмаїття й неузгодженість.

Е. А. Маркар'ян та Г. П. Герасименко у книзі "Фінансовий ана�

ліз" визначають це поняття так: "Фінансовий стан підприємства � це

сукупність показників, які відображають його спроможність

погасити свої боргові зобов'язання". Таке визначення не розкриває

економічну сутність цього поняття, а вказує лише на одну із його

характеристик � відповідний рівень показника ліквідності.

Досить звужене визначення поняття "фінансовий стан підпри�

ємства", на нашу думку, знаходимо у А. І. Ковальова і В. П. Прива�

лова. Вони розуміють фінансовий стан підприємства як сукупність

показників, що відображають наявність, розміщення і використан�
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ня фінансових ресурсів. Слід зауважити, що фінансовий стан

підприємства � це не сукупність показників, за їх допомогою він

лише кількісно вимірюється. 

Так, у підручнику "Фінанси підприємств" за редакцією проф. 

A. M. Поддєрьогіна наведено таке визначення: "Фінансовий стан" �

це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів

системи фінансових відносин підприємств, визначається сукуп�

ністю виробничо�господарських факторів і характеризується

системою показників, що відображають наявність розміщення і

використання фінансових ресурсів" . Це визначення є повтором

зробленого раніше в Методиці інтегральної, оцінки інвестиційної

привабливості підприємств та організацій ще в 1998 році.

Порівняно з таким визначенням більш обґрунтованим, з нашої

точки зору, є трактування сутності поняття "фінансовий стан під�

приємства" серед вказаних вище авторів у тих, що підкреслюють

відображення ним якісної сторони виробничої і фінансової

діяльності, хоча й з деякими редакційними відмінностями. Серед

них можна виділити тлумачення М. Я. Дем'яненка, М. Ф. Коробова

та інших. Зокрема найповніше визначення поняття "фінансового

стану підприємства" наведено у фінансовому словнику�довіднику

за редакцією М. Я. Дем'яненка, де серед його характеристик на пер�

ший план виступає якісна сторона діяльності підприємства.

"Фінансовий стан � це комплексне поняття, що відображає якісну

сторону його виробничої та фінансової діяльності та є результатом

реалізації усіх елементів зовнішніх і внутрішніх фінансових від�

носин підприємства. Він характеризується системою показників,

які відображають стан капіталу в процесі його кругообігу, здатність

розраховуватися за своїми зобов'язаннями і забезпечувати ефек�

тивне фінансування своєї виробничої діяльності на певний момент

часу".

Отже, на нашу думку, фінансовий стан підприємства � це

реальна (на фіксований момент часу) і потенційна фінансова

спроможність підприємства забезпечити певний рівень фінансу�

вання поточної діяльності, саморозвитку та погашення зобов'язань

перед підприємствами й державою. Кількісно він вимірюється

системою показників, на підставі яких здійснюється його оцінка.
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ВИЗНАЧЕННЯ, ОЦІНКА ТА ВИБУТТЯ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Нижник А. М.,
ІІ курс, група ОА�61, спеціальність "Облік та аудит", 

Університет "Україна"
Науковий керівник: М. Ф. Базась,

к. е. н., доцент

Актуальність. Організація будь�якої підприємницької діяльності

розпочинається з формування матеріально�технічної бази, відсутність

якої робить неможливим ведення господарської діяльності підпри�

ємства. Функціонування господарської одиниці супроводжується не

тільки оприбуткуванням, а й вибуттям основних засобів, яке відбу�

вається різними шляхами.

Податковий кодекс України (розділ ІІІ вступив в дію з 01.04.2011)

дає свою трактовку основних засобів: "Матеріальні активи, у тому

числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр

(крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомо�

більних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фон�

дів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень,

невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що

призначаються платником податку для використання у господарській

діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і

поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та

очікуваний строк корисного використання  (експлуатації) яких з дати

введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний

цикл, якщо він довший за рік)".

На кожному підприємстві закріплені засоби здійснюють безпе�

рервний кругообіг. В залежності від характеру перенесення вартості на

готовий продукт засоби господарства поділяються на основні та обо�

ротні.

Якщо оборотні засоби цілком споживаються у виробничому про�

цесі протягом одного циклу виробництва та при цьому вони, як пра�

вило, змінюють свою натуральну форму, а їх вартість цілком вклю�

чається у вартість готової продукції, то основні засоби беруть участь у

кругооберті по іншому.

Основні засоби обслуговують виробництво протягом декількох ви�

робничих циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, та

переносять свою вартість на готовий продукт частинами, за мірою
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свого зносу. Після реалізації готового продукту частина його вартості в

грошовій формі, відповідно зношуванню основних засобів, накопичу�

ється в господарстві та складає амортизаційний фонд.

Вартість основних засобів набуває подвійної форми: одна

частина залишається в натуральній формі та складає залишкову

вартість, а інша відокремлюється у формі грошей. По мірі зносу

основних засобів перша частина поступово зменшується, а друга

відповідно збільшується.

Первісна вартість основних засобів визначається як історична

(фактична) собівартість основних засобів у сумі грошових коштів або

справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витраче�

них для придбання або створення необоротних активів.

Щодо поняття "вибуття основних засобів", то більшість авторів

дане поняття трактують як списання основних засобів внаслідок прод�

ажу, ліквідації, надзвичайних ситуацій та інших причин.

Загородній А. Г., Вознюк В. Л. трактують вибуття основних засобів

як "списання основних засобів за їх балансовою вартістю у разі їх пов�

ної зношеності, знищення внаслідок стихійного лиха чи аварії, без�

оплатної передачі іншим підприємствам, реалізації на сторону, недос�

тачі під час проведення інвентаризації тощо".

Під "списанням", в свою чергу, розуміється віднесення товарних та

грошових цінностей підприємства до збитків з вилученням їх із

балансу, зняття з балансового обліку. Списанню підлягають повністю

зношені засоби виробництва, основні засоби, що вийшли із строю та

безнадійні борги.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Н. М. Новак,
VI курс, група ОА�52, спеціальність "Облік і аудит",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (096)�969�80�63
Л. А. Козаченко,

к.е.н., доцент кафедри, науковий керівник

Методологічне обґрунтування відображення в бухгалтерському

обліку доходів і витрат як основи для визначення фінансових ре�

зультатів, а також вмісту показників звітності, які дають можли�

вість достовірно характеризувати рівень ефективності виробництва

на підприємствах, є важливою науковою задачею, яка має велике

практичне значення.
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Вивчаючи історію бухгалтерського обліку, можна прослідкувати,

як змінювались методики обчислення результатів господарської ді�

яльності, як вони приймали різноманітні форми, як ці форми та їх

заміна обумовлювались об’єктивними причинами, які притаманні

господарському процесу, і, що особливо важливо, як ці форми

інтерпретувались бухгалтерами, як вони "вкладались" в ті чи інші

теоретичні побудови науковців, що сприяє осмисленню сучасної

епохи. Більш того, ступінь розвитку науки визначається рівнем

вивчення її історії.

Найпоширенішими методами визначення витрат для розрахун�

ку фінансового результату є:

� директ � костинг � калькулювання за неповною собівартістю та

управління сумою покриття (маржинальним доходом), тобто

впливом накладних витрат на прибуток, який дає змогу побудови

графіку беззбиткового обсягу виробництва;

� стандарт � костинг, за яким витрати визначають за постійною

величиною з послідуючим визначенням відхилень і списанням їх

на фінансові результати через конверсійні рахунки, що дає змогу

управляти відхиленнями;

� витрати�випуск, основою його є порівняння випуску продукції

господарської одиниці з її витратами по постачанню, виробництву

і реалізації. 

В Україні діє дві методики визначення фінансових результатів

(прибуток або збиток). Дві методики принципово мають аналогічне

визначення показників (доходи, витрати), але ці показники мають

різну структуру.

Деякими вченими пропонується обчислення фінансового

результату на основі балансу підприємства, тобто з вартості активів

на кінець звітного періоду, які виявлені за допомогою інвентари�

зації, відняти заборгованість перед фізичними і юридичними осо�

бами і капітал власників на початок звітного періоду (чисті активи).

Такий метод розрахунку на законодавчому рівні не закріплений,

однак його можуть використовувати приватні підприємці, (в сіль�

ському господарстві це фізичні особи � товаровиробники) і фер�

мерські господарства. Також цю методику можна використовувати

при отримані банківського кредиту. Банк�кредитор буде бачити

власні засоби підприємства і позикові, і за рахунок цього може

орієнтуватися на розмір застави для отримання кредиту.
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Роль методів обчислення фінансових результатів залежить від

прогнозування, моделювання й оптимізації, визначається їхнім

місцем у системі управління. Ці методи застосовуються на попе�

редній стадії планування фінансових результатів і є сполучною

ланкою між двома етапами процесу управління ними: етапом фі�

нансового аналізу й етапом фінансового планування. Дедалі біль�

шої ваги набирають методи прогнозування й оптимізації розподілу

фінансових результатів, а саме: метод критичного обсягу вироб�

ництва; метод сполученого ефекту виробничого і фінансового ва�

желів; метод розрахунку граничної норми споживання чистого

прибутку. Перераховані методи варто застосовувати в поєднанні, а

також у комплексі з іншими методами фінансового й управ�

лінського обліку.

Аналіз існуючих методологічних підходів і можливостей стан�

дартизації процесу облікового визначення та управління фінан�

совими результатами підприємства показує, що проблема в даний

час вирішується за рахунок системних підходів. Разом з тим засто�

сування їх пов’язано із серйозними труднощами, що виникають

при виборі необхідного бухгалтерського алгоритму, а також при

його впровадженні.

Досить часто спостерігається ситуація, коли у країні, зокрема в

Україні, використовують кілька методик обчислення фінансового

результату, що призводить до неспівставності отриманих при цьому

даних. 

Отже, методики визначення фінансових результатів залежать від

рівнів управління: на макрорівні згідно положень (П(С)БО), на

мікрорівні від П(С)БО і внутрішньогосподарського обліку і окремо

це податковий облік.

в сучасних умовах Секція 1



РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Т. П. Оксьоненко,
5 курс, група 5�Ф спеціальність "Фінанси і кредит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел: (095)1619864
В. Г. Корчагіна,

к.е.н., науковий керівник

Ринок фінансових послуг є ринком, на якому відбувається обмін

фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу.

Об’єктивною підставою функціонування фінансового ринку є

неспівпадіння потреби в фінансових ресурсах з наявністю джерел

задоволення цієї потреби. Ринок фінансових послуг є одним з ме�

ханізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни,

оскільки розподіл фінансових ресурсів на цьому ринку відбувається

на конкурентній основі, що дозволяє спрямувати інвестиційні по�

токи у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим спри�

яти економічному зростанню. Саме тому формування фінансового

ринку здатного до ефективної мобілізації внутрішніх фінансових

ресурсів та спроможного утримувати конкурентні позиції на гло�

бальному ринку капіталів є надзвичайно важливим для будь�якої

держави. 

Проблема українського ринку фінансових послуг полягає у від�

сутності в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестицій�

ного попиту з боку реального сектору економіки. Відповідно вирі�

шення цієї проблеми передбачає створення умов, які б дозволили

додатково залучити внутрішні фінансові ресурси, зокрема, заощад�

ження населення та "тіньовий капітал", до інвестиційної діяльнос�

ті, а також створити привабливі умови для іноземних інвесторів.

Отже, основною проблемою є проблема мобілізації ресурсів.

Здійснюють мобілізацію фінансових ресурсів по�перше, це банки.

Однак банків в Україні занадто багато (близько 180), тому фінан�

сові ресурси є досить розпорошеними. Крім того значна частина

коштів сьогодні перебуває в безготівковій формі, обслуговуючи

"тіньовий" капітал та у формі заощаджень населення поза банками.

По�друге, акумулюванням та інвестуванням фінансового капіталу

займаються різноманітні учасники фондового ринку: інвестиційні

компанії та фонди, трастові компанії (довірчі товариства).
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Ринок фінансових послуг є інфраструктурою, яка вимагає комп�

лексного підходу до вирішення своїх проблем. Необхідно поста�

вити перед собою стратегічне завдання та розробити конкретні за�

ходи по його виконанню.

Щодо вирішення проблеми мобілізації заощаджень населення і

спрямування їх на задоволення інвестиційних потреб економіки

існує декілька шляхів. Залучати кошти населення можна через бан�

ківські установи, через створення пенсійних фондів та шляхом роз�

витку системи спільного інвестування.

За умов глобальної інтеграції ринків фінансових послуг надзви�

чайно важливим завданням для кожної країни є забезпечення фун�

кціонування конкурентноспроможного ринку фінансових послуг,

і, зокрема, фондового ринку. Фінансування інвестицій в реальний

сектор через канали ринку цінних паперів і залучення на ці цілі

неспекулятивних вітчизняних і іноземних капіталів повинно стати

найважливішим джерелом нового етапу промислового підйому.

Замість ринку з величезною перевагою державних цінних паперів

повинен з’явитися фондовий ринок економічного зростання. Роз�

виток ринку фінансових послуг передбачає стратегічної поста�

новки завдань та підтримки їх виконання як з боку урядових, так і

неурядових організацій. Розвиток інфраструктури фінансових рин�

ків вимагає об’єднання зусиль держави та професійних учасників

цих ринків з метою забезпечення необхідного ресурсного потенці�

алу перетворень. Лібералізація функціонування ринків фінансових

послуг передбачає створення умов для більшої самостійності та

незалежності від держави їх учасників. Особливу увагу необхідно

приділити просвітницькій діяльності серед населення України, яка

б забезпечила підтримку впроваджуваних заходів населенням, під�

вищення його інвестиційної активності тощо.

Подолання вищезазначених проблем розвитку ринку фінансо�

вих послуг України призведе до стрімкого економічного зростання

національної економіки і готовності нашої держави впевнено

увійти у глобальну фінансову систему.

в сучасних умовах Секція 1



ДОХОДИ І ВИТРАТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. М. Олішевська,
V курс, група 5�А, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050)�77�69�656
М. А. Панчук,

ст. викладач, науковий керівник

У ринковій економіці створюється величезна кількість різнома�

нітних товарів і послуг. У створенні їх беруть участь різні чинники

виробництва, власниками яких є насамперед домашні господарс�

тва і підприємства (фірми). Власники чинників виробництва отри�

мують доходи, причому доходи одних суб'єктів ринкової економіки

водночас є витратами інших. У масштабі національної економіки

доходи і витрати рухаються по колу. Йдеться власне про реальний

потік чинників виробництва та кінцевого продукту і реальний

потік коштів (рис.1).

____     реальні потоки;                       _ _ _     грошові потоки

Рис.1 — Коловий рух доходів і витрат в національній економіці
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Реальний потік чинників виробництва і кінцевого продукту:

� від домашніх господарств через ринок чинників виробництва

підприємства отримують послуги чинників виробництва � послуги

праці; послуги капіталу; послуги землі; послуги підприємництва;

� через ринок благ домашні господарства від підприємств отри�

мують різноманітні матеріальні та нематеріальні блага � продукти хар�

чування, промислові товари (автомобілі, різні види побутової техніки

тощо), сервісні послуги.

Реальний потік коштів, що оплачує зазначений реальний потік

чинників виробництва та кінцевого продукту:

� від підприємств домашнім господарствам надходить плата за по�

слуги чинників виробництва. Ця плата для домогосподарств є їхніми

доходами, а для самих підприємств � їхніми витратами;

� від домашніх господарств підприємствам надходить плата за това�

ри і послуги. Для домашніх господарств ці кошти є витратами, а для

підприємств � доходами.

У спрощеній економічній моделі гроші постійно циркулюють від

домашніх господарств до підприємств і назад, а валовий продукт

обчислюється або як сума витрат домогосподарств. Оскільки при

такому уявленні економіки витрати одного суб'єкта повністю пере�

творюються на доходи іншого, величина валового продукту не зале�

жить від способу її обчислення. Домашні господарства частину дохо�

дів використовують на задоволення власних потреб, іншу частину

вони сплачують державі у вигляді податків і певну частину акуму�

люють у різних формах заощаджень. Товари і послуги, які виробляють

підприємства, купують не тільки домашні господарства, а й держава та

інші підприємства, які планують їх використовувати для виробництва

власних продуктів і послуг. У будь�якій угоді беруть участь продавець і

покупець, а отже, для національної економіки в цілому загальна сума

доходів дорівнює загальній сумі витрат.

Оскільки кінцевий продукт національної економіки можна визна�

чити або як загальну суму витрат домашніх господарств на оплату

товарів і послуг, або як суму, виплачену підприємствами власникам

чинників виробництва, то йдеться про кількісну рівність між за�

гальним обсягом доходів, загальним обсягом витрат і загальним обся�

гом національного виробництва. 

в сучасних умовах Секція 1



ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ТОВАР
ПРИ ВИХОДІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Олтаржевська С.,
ЖЕГІ Університет "Україна", 

Спеціальність "Менеджмент ЗЕД", ОКР "Магістр"

Цінова стратегія фірми на зовнішньому ринку, як правило, по�

чинається з визначення власного підходу до концепції ціни, що

виробляється на основі загальної ринкової стратегії компанії. Сьо�

годні на світовому ринку здебільшого склалася певна структура цін,

що визначається і підтримується великими фірмами�виробниками

й експортерами товарів у галузях, а дрібні і середні компанії вважа�

ють за краще використовувати зважену цінову політику "слідування

за лідером".

Сформовані пропорції світового ринку, особливості дії закону

попиту і пропозиції, транснаціональний характер товарного вироб�

ництва суттєво змінили характер, принципи і форми конкуренції,

значно знизивши роль цінової конкуренції як "традиційної" екс�

пансії фірм у межах стратегії оволодіння певним сегментом ринку.

На зміну їй прийшли "нетрадиційні" форми конкурентної боротьби �

рекламна конкуренція, конкуренція специфікацій і післяпродаж�

ного обслуговування, "конкуренція прихильностей" тощо. Зміна

пріоритетів конкуренції пов'язана також з об'єктивним процесом

усвідомлення фірмами безперспективності політики "цінових еска�

лацій", що призводить до "війни цін", від якої зазнають збитків усі

без винятку суб'єкти ринку. 

Сучасна практика великих компаній, що здійснюють продаж

величезних обсягів продукції на зовнішньому ринку, свідчить про

застосування ними у своїй господарській діяльності чотирьох ос�

новних стратегій:

� орієнтація на низькі витрати;

� унікальність характеристик товарів, що виробляються;

� змішана стратегія (об'єднання двох підходів);

� стратегія пристосувань до цінової стратегії сильної в іннова�

ційному плані фірми.

Великі західні компанії при виході на новий ринок і його осво�

єння детально розраховують витрати та прибутки, беручи до уваги

життєвий цикл експортованого товару, в основі якого лежать
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показники обсягу продажу, витрат виробництва й обігу, фази жит�

тєвого циклу товару з ув'язуванням особливостей потенційного

ринку збуту.

Існує два підходи до ринкового ціноутворення: встановлення ін�

дивідуальних цін або єдиних цін. Перший формується на договір�

ній основі в результаті переговорів між покупцем та продавцем.

Другий характеризується тим, що покупці купують товар за однако�

вою ціною. 

Втілення єдиних цін для всіх покупців пов'язане найчастіше з

особливостями ринку конкретного товару або з технічними тру�

днощами чи значними витратами при диференціації цін. 

Єдині ціни важливі там, де підприємець пропонує ринку стан�

дартний продукт серійного виробництва. В такій ситуації важливо,

щоб масовий споживач знав ціну, порівнював її з ціною конкурую�

чих товарів і без проблем приймав рішення про покупку. 

Встановлення єдиної ціни для всіх покупців � ідея порівняно

нова. Історично склалося, що ціни встановлювали продавці і по�

купці у ході переговорів один з одним. У зовнішній торгівлі вико�

ристовуються усі відомі прийоми і методи встановлення конкрет�

ної ціни та ціни на товар, на його партію. Поторгувавшись, сторони

сходилися на взаємно прийнятній ціні. 

Єдині ціни набули поширення тільки з виникненням великих

підприємств оптової і роздрібної торгівлі, у зовнішній (в основному

оптовій) торгівлі ціни встановлюються на кожну окрему партію

товару. Незалежно від того, яким чином формуються ціни на про�

дукцію, до уваги беруться деякі загальноекономічні критерії, які

визначають відхилення від рівня цін вверх чи вниз від споживчої

вартості товару. 

Отже, існує розгалужена система цін, яка використовується у

світовій практиці. Особливо різняться ціни у зовнішньоекономіч�

ній діяльності залежно від транспортування, системи націнок і тощо.

в сучасних умовах Секція 1



ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

О. С. Онищенко,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к.тел. (097)�698�33�74
С. С. Нестеренко,

доцент, науковий керівник

Постановка проблеми. Умови трансформації суспільно�еконо�

мічних процесів спонукають до пошуку дієвих механізмів мобіліза�

ції бюджетних ресурсів, ефективного їх використання, що сприяло

б повноцінному фінансуванню власних і делегованих повноважень

органів місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу. Прийняття Бюджетного кодексу Ук�

раїни стало першим кроком до реформування бюджетної системи

відповідно до стандартів законодавства ЄС, започаткувало прове�

дення реформ у бюджетній сфері, спрямованих на формування

нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними ресурса�

ми, реалізацію бюджетної політики в напрямі зміцнення фінансо�

вої основи самоврядування територіальних громад і держави.

Головною частиною доходів місцевих бюджетів в Україні є дер�

жавні податки, що зараховуються до бюджету відповідного рівня

згідно з нормативами відрахувань або закріплюються за державним

та місцевими бюджетами.

Проблемою, яка вже давно є актуальною, але досі не вирішу�

ється, є компенсація втрати пільг, наданих державою по податках,

які зараховуються до місцевого бюджету відповідно до статті 103

Бюджетного кодексу України, котрі зменшують доходи бюджетів

місцевого самоврядування на виконання власних повноважень [1].

За відсутності в достатньому обсязі власних доходів видатки

місцевих бюджетів забезпечуються за рахунок надання трансфертів

із державного бюджету, які відіграють важливу роль у формуванні

доходів місцевих бюджетів і частки ВВП, яка перерозподіляється

через систему трансфертів.

З метою надання місцевим бюджетам достатніх податкових над�

ходжень, що більше відповідатимуть обсягу покладених на них

функцій, варто розглянути можливість передачі в розпорядження

місцевих органів влади частини надходжень від загальнодержавних

податків і зборів, рівень мобілізації яких залежить від податкових
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зусиль місцевих органів влади (ПДВ і податок на прибуток дер�

жавних підприємств). Доцільність цієї пропозиції підтверджується

й міжнародним досвідом. Зокрема, у Німеччині 44% ПДВ та 50%

податку на прибуток корпорацій надходять до бюджетів земель та

общин. У США основними дохідними джерелами бюджетів штатів

і муніципалітетів є податок із продажу, податок на нерухомість та

податок на доходи фізичних осіб. У Росії в 2000 році 15% ПДВ і по�

даткова надвишка до податку на прибуток підприємств надходили

до місцевих бюджетів.

Застосування податкових розщеплень як інструмента фінансо�

вої підтримки місцевих бюджетів варте уваги, виходячи з таких

критеріїв, як простота, прозорість, доступність для розуміння, ста�

більність, стимулювання органів влади та органів місцевого само�

врядування до нарощування надходження податків і розширення

податкової бази. З іншого боку, застосування нормативів податко�

вих розщеплень на довготривалий термін дасть змогу місцевим ор�

ганам влади самостійно затверджувати бюджети до початку фінан�

сового року, розпочинати новий бюджетний рік із затвердженими

видатками й на їх основі проводити фінансову діяльність. Крім

того, місцева влада матиме можливість планувати бюджет розвитку

на середньо� та довготермінову перспективу.

Висновки. Таким чином, грошові кошти бюджетів на локально�

му рівні, як основне джерело забезпечення функціонування місце�

вого самоврядування, характеризують їх фінансові можливості у

здійсненні видатків із метою виконання поставлених перед ними

завдань. Повноцінне виконання функцій органами місцевої влади

та створення необхідних умов соціально�економічного зростання

держави вимагає стабільних та реальних джерел формування влас�

них доходів місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самовряду�

вання. Одним із вагомих чинників, що впливає на рівень та якість

виконання завдань, поставлених саме перед органами місцевого

самоврядування, є доходи місцевих бюджетів. 

в сучасних умовах Секція 1



БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ,
ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ ТА ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ

Є. І. Онікієнко,  
VІ курс, група ФН�61, спеціальність "Фінанси та кредит",

Інститут економіки та менеджменту 
Науковий керівник: М. В. Мних,

д.е.н., професор 

Значні рівні дефіциту бюджету та, як наслідок, стрімке зростання

державного боргу протягом останніх років стали суттєво впливати на

стан економіки України. Виникла нагальна необхідність у проведенні

більш якісного аналізу макроекономічного впливу бюджету.

У науковiй лiтературi зустрiчаються твердження, що дефiцит бюд�

жету може мати позитивний вплив на пожвавлення економiчного

життя. З цим можна погодитися тiльки частково, тому що не сам дефi�

цит може сприяти економiчнiй активностi, а методи його викорис�

тання. Економіка України потребує значних фiнансових pecypciв для

проведення реформ у багатьох сферах. Обмеження фiнансування

дефiциту бюджетy за умов недостатностi iнвестицiйних pecypciв змен�

шує обсяги видаткiв, що спрямовуються на розвиток економiки та

розв'язання соцiальних проблем, тому необxiднa активна полiтика

щодо збiльшення фiнансування державного бюджету.

Останнім часом через неправильне проведення по бюджетних ра�

хунках певних операцій фактично здійснювалось заниження розміру

дефіциту бюджету, оскільки розмір витрат бюджету на погашення

основної суми боргу за іноземними кредиторами, гарантованими уря�

дом, значно перевищував надходження на рахунок відшкодування

бюджетних витрат від підприємств�боржників.

В умовах ринкової економіки дефіцит може бути корисним у ви�

падку, коли при спаді виробництва держава витрачає більше грошей,

ніж одержує: він забезпечує збільшення попиту, в тому числі купі�

вельної спроможності населення. Споживачі починають більше купу�

вати, підприємці � більше продавати. Внаслідок цього зростають обся�

ги виробництва і скорочується безробіття.

Проте в період піднесення економіки держава не може дозволити

собі дефіцит бюджету, оскільки він стимулюватиме інфляцію. Отже,

бюджет, в якому збалансовані доходи та видатки, потрібний не що�

річно, а для певного періоду. В окремі роки з метою стимулювання

ділової активності держава може допускати дефіцит бюджету. Це не
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стосується сучасної економіки України, оскільки збільшення держав�

них витрат в нашій країні спрямовано на попередження масових бан�

крутств державних підприємств, які становлять значну частку в еко�

номіці, і масового зубожіння населення. Водночас дефіцит в Україні

обмежує стримування інфляції, стабілізацію грошово�кредитної сис�

теми.

Виходячи з офіційних даних, можна сказати, про те, що бюджет

України є дефіцитним. З метою максимально ефективного управління

дефіцитом державного бюджету необхідно застосовувати систему еко�

номічних заходів.

На мою думку, можна погодитись з усіма напрямами подолання де�

фіциту бюджету, окрім проведення грошово�кредитної емісії, бо це

питання є дуже суперечливим стосовно наслідків, які воно спричи�

нює. Це явище викликає знецінення грошей, яке породжує інфляцію.

Як результат погіршується економічний стан в країні: суттєво знижу�

ється купівельна вартість грошей, знижуються доходи громадян тощо.

Всі ці наслідки суттєво знижують національний дохід країни. Тому

використання цього напряму доцільно впроваджувати лише в край�

ньому випадку.

Таким чином, загальний висновок полягає у тому, що дефіцитне

фінансування для України вкрай важливе і необхідне. Його слід не

скорочувати, а переорієнтувати на вирішення основної проблеми на�

шої економіки � пожвавлення інвестиційної діяльності.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ І СИСТЕМ
ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Онофрійчук Н. В.,
VI курс, група ОА�61 спеціальність "Облік і аудит", 

Інститут економіки та менеджменту
Науковий керівник: Базась М.Ф.,

к. е. н., професор

В умовах ринкових відносин сукупність фізичних і розумових

можливостей людини, її здатність до праці перетворює робочу силу

на товар, без якого неможливе виробництво будь�якої продукції.

Згідно із ст. 15 Закону України "Про оплату праці" підприємства

встановлюють норми праці, тарифні сітки, розцінки, схеми поса�

дових окладів, форми і системи оплати праці, умови запроваджен�

ня та розмір надбавок, доплат, премій, винагород й інших заохочу�

в сучасних умовах Секція 1



вальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм,

рекомендованих угодою 

Використання тарифної системи зумовлено її головною функці�

єю: розподіл робіт за їх складністю, а працівників � залежно від ква�

ліфікації за розрядами тарифної сітки на підставі довідника тариф�

но�кваліфікаційних характеристик. У цьому механізмі закладено

випереджальний принцип зростання продуктивності праці над за�

робітною платою, тому застосування безтарифної оплати праці

законодавством України не дозволяється.

Рівень заробітної плати визначається, з одного боку, розвитком

суспільного виробництва, а з іншого � ефективністю праці окремих

працівників. Через систему заробітної плати суспільство здійснює

мотивацію праці, контроль за мірою праці та мірою споживання

матеріальних і духовних благ працівниками. Особливості норму�

вання галузі пов'язані з встановлення міри праці в ринкових умовах

на кожному підприємстві є максимальне зменшення витрат вироб�

ництва за рахунок щільного використання робочого часу, вивіль�

нення його від непродуктивних втрат. Тому норми мають відпові�

дати сучасному рівню нових технологій, властивим даному вироб�

ництву, враховувати передові методи та прийоми праці з метою

регулювання продуктивності й інтенсивності праці, як основи ефек�

тивного господарювання. Залежно від типу підприємств (публічні

акціонерні товариства чи приватні акціонерні товариства), що ви�

користовують працю найманих працівників у будівництві, а також

бажання їх працювати самостійно або в колективі застосовують дві

форми оплати праці: індивідуальну та колективну (бригадну).

Залежно від того, на чому ґрунтується розмір заробітної плати у

будівництві � на відпрацьованому часі чи обсязі виробленої про�

дукції � розрізняють погодинну, погодинно � преміальну, відрядну

та відрядно�преміальну системи оплати праці.

Використання форм і систем оплати праці, які розкривають

зв'язок між заробітною платою і продуктивністю праці при різному

рівні інтенсивності виробництва підприємств, відповідній ціновій

політиці цін не тільки сприятиме нормативній оплаті праці, а й

слугуватиме вищим рівнем її мотивації, дотримання структури

заробітної плати і наближення її до рівня галузей економіки на

основі ефективного використання продуктивних показників ви�

робництва.
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Недотримання підприємством при виплатах законодавчо визна�

чених норм з мінімального рівня заробітної плати, її структури або

несвоєчасні виплати не стимулюють підвищення продуктивності

праці.

Таким чином, ефективне ведення галузі будівництва в ринкових

умовах можливе за упорядкування системи норм і нормативів, при�

ведення їх у відповідність із конкретними умовами розвитку і до�

сягнутого рівня продуктивності на підприємстві.
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ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

Н. В. Опанасенко,
Магістратура, група ЗБС�71, спеціальність "Банківська справа",

Інститут економіки та менеджменту
Науковий керівник: Мних М.В.,

д.е.н., професор, академік

Функціонування банківської системи країни залежить від ста�

більності банківських інститутів, їхньої здатності чинити опір нега�

тивному впливу різноманітних факторів, що оточують банківську

діяльність та стають причиною виникнення різноманітних ризиків. 

І лише усвідомлення ризиків, досконале управління ними здатні

забезпечити функціональну надійність банківських установ.

Останнім часом банки різних країн усе гостріше відчувають про�

блему управління кредитним ризиком. Вона ще більш актуальна для

вітчизняної банківської системи, рівень простроченої позичкової за�

боргованості, який протягом останніх 3 років мав стійку тенденцію

до зростання.

Найбільш загальні проблеми управління кредитним ризиком по�

в’язані із факторами зовнішнього середовища, а саме політична та
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економічна нестабільність, недосконала правова база, що постійно

змінюється; з відсутністю системного підходу до управління ризика�

ми; з відсутністю обґрунтованих методологій вимірювання банківсь�

ких ризиків; з відсутністю кваліфікованих спеціалістів у сфері управ�

ління банківськими ризиками. 

Спираючись на загальноприйняте визначення поняття "управ�

ління ризиком", слід зазначити, що управління банківським кредит�

ним ризиком � це суворо формалізований процес з чіткою послідов�

ністю етапів, механізмів і методів управління. Тому методи його

оцінки, вимірювання і прогнозування є невід’ємним елементом сис�

теми механізмів управління кредитним ризиком банку. Важливе

значення для одержання всебічної характеристики кредитних ризи�

ків і для застосування ефективних схем реагування на них має науко�

во�обґрунтована класифікація. В економічній літературі, у наукових

працях вчених�економістів кредитні ризики класифікуються по�різ�

ному, але всі вони пропонують розрізняти індивідуальний кредитний

ризик та кредитний ризик за всім портфелем. Кредитний ризик за

конкретною кредитною угодою (індивідуальний) � імовірність поне�

сення банком збитків від невиконання позичальником конкретної

угоди. Кредитний ризик за всім портфелем � це середньозважена

величина ризиків щодо всіх угод кредитного портфеля, де вагами

виступають частки кредитних угод у загальній сумі кредитного

портфеля.

Управління кредитними ризиками банку здійснюється на двох

рівнях відповідно до причин його виникнення � на рівні кожної ок�

ремої позички та на рівні кредитного портфеля в цілому. До меха�

нізмів управління ризиком кредитного портфеля банку належать

диверсифікація; лімітування; створення резервів для відшкодування

втрат за кредитними операціями комерційних банків.

Вивчення кредитоспроможності клієнта є одним з найважливі�

ших методів, що застосовується банком, для зниження кредитного

ризику і успішної реалізації кредитної політики, оскільки дозволяє

уникнути необґрунтованого ризику ще на етапі розгляду заявки на

надання кредиту.

Проаналізувавши досвід  іноземних банків розвинутих країн з

приводу управління кредитними ризиками можна зробити наступні

висновки, що результативність управління кредитними ризиками в

банківському секторі економіки України повинна ґрунтуватися,

насамперед, на інституціональних принципах організації банківсь�
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кої справи; вітчизняному банківському секторові необхідно на осно�

ві світового банківського досвіду удосконалювати такі методи управ�

ління кредитними ризиками як лімітування, резервування коштів під

покриття очікуваних і непередбачених втрат, диверсифікованість,

страхування, хеджування, сек’юритизація боргових зобов’язань, умови

дострокового стягнення сум тощо.

Отже, використання досвіду іноземних банків дозволить уникну�

ти помилок в оцінці й управлінні кредитними ризиками, створить

умови для формування нових організаційних структур (кредитних

бюро, рейтингових агентств), які сприятиме оптимізації управління

системою кредитних ризиків, і, разом з тим, дозволить одержувати

значний прибуток.

ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

О. А. Павленко,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�686�86�34
Н. С. Усик,

ст. викладач, науковий керівник

Постановка проблеми. Вирішення проблеми ефективного роз�

витку та зростання виробничого потенціалу підприємств в умовах

фінансової кризи вимагає формування якісно нової системи

управління виробничими запасами, в якій головну роль відіграє

система їх ідентифікації як об'єктів обліку та методів оцінки.

Виклад основного матеріалу. Особливість сучасного стану обліку

запасів у підприємствах України полягає у тому, що в П(С)БО 9

"Запаси" та Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку

запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 року № 2,

наведено лише загальні положення щодо оцінки цих об'єктів. Проте,

у зв'язку із частими інфляційними стрибками ціни на виробничі

запаси постійно змінюються, тому проблема їх оцінки набуває

особливої актуальності. Ціни на матеріали можуть суттєво зміню�

ватись протягом одного звітного періоду. Великі підприємства опе�

рують, як правило, значною кількістю запасів, тому визначення

послідовності їх використання у процесі виробництва без певної

методики є досить складним. Адже до 2005 року в бухгалтерському

обліку України використовувалося шість методів оцінки вибуття
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запасів, а на даний момент � п'ять. Також залишається не виріше�

ним питання ефективності їх використання в бухгалтерському об�

ліку. Оцінка запасів є важливою передумовою організації обліку

запасів, адже вона впливає на точність фінансових результатів під�

приємства. В Україні та в Росії, як і в більшості інших країн світу,

запаси оцінюють за фактичними витратами на їх придбання на

момент отримання або використання запасів під час виробництва.

У зарубіжній практиці до собівартості запасів не включають вит�

рати, які не будуть відшкодовані покупцями. Вибір методу оцінки

залежить від мети, яку ставить перед собою підприємство, тобто

якщо запаси залишаються для власних потреб (у тому числі і для

виробництва), зазвичай застосовується оцінка за собівартістю, а

якщо на продаж, то � ринкова. Ринкова вартість застосовується і в

інших випадках, наприклад, при залученні інвестицій, коли

необхідно підняти вартість активів. Так, на відміну від України, в

Росії використовується чотири методи визначення собівартості

запасів: за собівартістю кожної одиниці; за середньою собівартістю;

за собівартістю перших за часом придбання матеріально � вироб�

ничих запасів (метод ФІФО) та за собівартістю останніх за часом

придбання (метод ЛІФО). Використання методу ЛІФО під час

оцінювання запасів є невід'ємною відмінністю в обліку запасів в

Україні і Росії. Оцінку за методом ЛІФО вилучено з П(С)БО 9

"Запаси". На даний момент цей метод не може використовуватись

для здійснення оцінки запасів, за якою вони відображаються у

фінансовій звітності України. Можливо його вилучення було

поспішним. Адже використання даного методу на практиці

забезпечує відображення реальної вартості запасів саме в умовах

нестабільності економіки. Даний метод оцінки запасів заснований на

використанні в обліку останньої ціни їх придбання за принципом

"останній прийшов � перший пішов". На відміну від методу ФІФО

(заснованому на принципі "перший прийшов � перший пішов"),

метод ЛІФО дозволяє одержати реальну оцінку активів в умовах

інфляції та ефективніше управляти вартісною формою руху запасів. 

Висновки. Отже, мета переведення натурального вимірника ви�

робничих запасів в грошовий визначається інтересами того, хто

проводить цю оцінку. Оскільки інтереси користувачів часто зміню�

ються, то періодично відбуваються зміни у виборі методу оцінки

запасів. Обраний метод оцінки фіксується у Наказі про облікову

політику підприємства. Також існують відмінності нормативного
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регулювання обліку запасів України та Росії. Українське законо�

давство формується без належної адаптації на основі положень

міжнародних стандартів, тому засади обліку (в тому числі і оцінки)

запасів схожі на ті, що відображені у міжнародних стандартах бух�

галтерського обліку. Як свідчать проведені дослідження, просте

копіювання міжнародних стандартів, без попередньої їх адаптації

та врахування національних особливостей, не завжди відповідає

запитам реальних підприємств. 

РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ 
У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Павленок А. В.,
група БС�61, Інститут економіки і менеджменту

Науковий керівник: Кощеев О. О.,
к.е.н., доцент 

На сьогоднішній день інтернет банкінг � це вже широко роз�

повсюджене явище, особливо в економічно розвинених країнах.

Проведення банківських операцій через мережу інтернет дозволяє

дуже швидко зробити оплату за товари чи послуги в інтернет�

магазинах. Достатньо тільки ввести номер своєї картки та захисний

код. За допомогою таких систем онлайн розрахунків як Webmoney

можна вільно конвертувати кошти із однієї валюти в іншу або

використовувати так звані електронні гроші. Багато залежить від

кількості магазинів та установ, що пристосувалися до проведення

онлайн операцій з оплати.

Банки створюють свої сайти та запроваджують можливість від�

слідковувати поточний стан рахунку клієнта, проводити операції та

спостерігати за їх станом. На екран виводиться вся інформація про

те, звідки й коли були надіслані кошти, в якому розмірі, можливість

їх використання чи невикористання на даний момент часу. Для

уникнення шахрайських оперцій та випадкових ситуацій (наприк�

лад, відключення інтернету) банк розробив багатоступеневий за�

хист. При здійсненні покупок через інтернет клієнт може завчасно

перевести відповідну суму коштів в розділ "для оплати онлайн

рахунку" і в разі якщо сума, що була вказана на сайті магазину

виявилася більшою, чи були включені інші товари, система не

дозволить знаяти з рахунку більше тої суми, що була вказана.
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Для своїх клієнтів банки також запроваджують так званий мо�

більний банкінг, що дозволяє вести контроль стану свого рахунку за

допомогою стільникового зв'язку через смартфони, КПК та план�

шети. Клієнту необхідно лише заключити договір та встановити

відповідну програму на свій пристрій і він отримує доступ до свого

рахунку. Залишаючи наприклад, на зарплатній картці, відповідну

суму коштів, клієнт може оплатити комунальні послуги, не заходячи

до ощадбанку та не втрачаючи час в чергах. За допомогою інтернет

банкінгу можна з дому переводити кошти 1з зарплатного рахунку

на депозит, чи навпаки, погашати кредитну заборгованість. Також

можна оплачувати штрафи та квитанції з різних установ. Піклу�

ючись про клієнтів банк проводить смс�розсилку, інформуючи

клієнта про стан рахунку та транзакцій що проводяться.

Також можна управляти коштами на своєму рахунку за допомо�

гою стаціонарного телефону в тоновому режимі, подаючи відповідні

команди за допомогою клавіатури та за допомогою такої системи

як телебанкінг. Коли банк заключає договір з телевізійною компа�

нією, яка встановлює спеціальний модем з відповідним програм�

ним забезпеченням вдома у клієнтів банку і клієнт отримує можли�

вість за допомогою пульта дистанційного керування проводити не�

обхідні операції зі своїми коштами та відслідковувати стан свого

рахунку.

Одним з етапів інтеграції інтернет�банкінгу у повсякденне життя

є встановлення терміналів та банкоматів. Останні більше полегшу�

ють доступ до рахунку в плані зняття та поповнення коштів, а

термінали, встановлені в магазинах, підземних переходах біля

метро, в людних та легкодоступних місцях значно полегшують про�

цес оплати різноманітних рахунків. Можна запросто поповнити

рахунок мобільного телефону, проплатити за інтернет, покласти го�

тівку на рахунок компанії, в якій, наприклад, працюєш, не при�

їжджаючи спеціально в офіс на інший кінець міста. 

Інтернет�банкінг об'єднує не тільки економічний простір однієї

країни, але й все світове суспільство, значно полегшуючи еконо�

мічну взаємодію різних країн в цілому. Оскільки банки історично

виконували роль посередника, то на мою думку перспективне май�

бутнє лишається саме за інтернет�банкінгом.
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ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЦІНУ ПОСЛУГ ГОТЕЛЮ

В. О. Павлов,
VI курс, група ГРС�6, спеціальність "Готельно�ресторaнна справа",

Миколаївський інститут
Науковий керівник: А. М. Іванов,

к.е.н.

Ціноутворення в індустрії готельєрства � це комплексна міра,

обумовлена розмаїтістю продукту, високим рівнем конкуренції в ін�

дустрії і складністю точної оцінки майбутнього попиту. Як вважають

фахівці�маркетологи, ця складова в сукупності засобів стратегії мар�

кетингу є самою складною в порівнянні з іншими. 

Політика ціноутворення в індустрії туризму визначається різни�

ми факторами, тому діапазон вибору застосовуваних методів широ�

кий. Нижче приведені деякі з них. 

Витрати�плюс � це метод ціноутворення, що полягає у віднесенні

на витрати визначеного відсотка з метою одержання прибутку після

покриття витрат на створення продукту і його представлення на

ринок. Цей метод відносно простий, однак має недоліки, особливо

в сфері готельного бізнесу через високі постійні витрати. Він не вра�

ховує попит, а також ціни, пропоновані на ринку конкурентами. 

Норма рентабельності. Цей метод пов'язаний з фінансовим ана�

лізом і визначає, наскільки ефективно туристська фірма діє для

успішного повернення вкладених інвестицій. На відміну від попе�

реднього методу, що базується на витратах бізнесу, цей метод вихо�

дить з рівня прибутку, який генерується інвестуванням капіталу. 

У той же час він не враховує багатьох факторів, що впливають на

ціноутворення, у тому числі й обсяги продажів.

Зворотнє ціноутворення � метод, заснований на ринковій ціні

продукту і запланованого прибутку. За допомогою цього методу

компанії намагаються досягти прибутку зниженням витратних ком�

понентів продукту, одночасно регулюючи якість і розмаїтість послуг.

Однак для того, щоб не втрачати клієнтів, компанії часто проводять

ретельне дослідження потреб туристів, приймаючи в розрахунок

конкуренцію на ринку. Наприклад, туристська фірма може оренду�

вати частину приміщень у крилі готелю без виду на море, щоб

знизити витрати. 

Дискримінаційне ціноутворення. Цей метод, називають також

гнучким ціноутворенням, враховує ринковий попит, пропонує зміни

цін у залежності від часу, місця, виду продукту або обсягу продажів. 

в сучасних умовах Секція 1



Туристські компанії практикують сегментування ринку і пропо�

нують різні ціни для різних сегментів у залежності від готовності і

можливості платити цю ціну. Наприклад, студентам і людям похи�

лого віку надаються знижки в місцях проживання або на транспорт.

Прикладом дискримінації за часом може служити практика, при

якій готелі і транспортні компанії часто знижують ціни перед піко�

вим сезоном, щоб залучити клієнтів і тим самим покрити витрати,

пов'язані з підтримкою рівня обслуговування і збереженням квалі�

фікованого персоналу. 

Ціни дискримінуються за місцем, наприклад коли вартість одна�

кових номерів у готелі різна у залежності від виду з вікна. Так,

цілком природно, що номер в одному з київських готелів з вікнами

на Хрещатик коштує набагато дорожче, ніж номер з вікнами, що

виходять у внутрішній дворик готелю. 

Ще один приклад дискримінаційної ціни, а саме дискримінації

за обсягом � це знижка при наданні готельних номерів туропе�

раторам за умови, що вони повинні підтримувати обіцяний рівень

обслуговування туристів. У противному випадку знижки скасову�

ються. Цей метод істотно орієнтований на ринок і вимагає постійної

уваги до фактора ринку. 

Ціноутворення проникнення на ринок практикують компанії, що

хочуть проникнути на ринок і при цьому встановлюють ціни нижче

ринкових. Звичайно цей метод використовують туроператори, коли

налагоджують стосунки з новими туристськими центрами, сподіва�

ючись на те, що згодом вони зможуть підвищити ціни, уже маючи

достатню кількість клієнтів. Великі ресторанні ланцюги також ак�

тивно використовують його. Метод забезпечує економію від масш�

табу як у процесі створення продукту, так і в процесі маркетингу. 

Політика "зняття вершків". Цей метод ціноутворення викорис�

товується, коли на ринку відзначається скорочення пропозиції та

попит не залежить від підвищення ціни, тобто при наявності не�

еластичного попиту на туристський продукт. Наприклад, оренда

дорогої вілли з басейном, розташованої в екзотичній місцевості, дуже

висока.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

Л. Ф. Пасічник, 
VI курс, група ОА�52, спеціальність "Облік і аудит",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (098)�543�86�67
Н. І. В’юн,

к.е.н., доцент, науковий керівник

В умовах функціонування автоматизованої системи управління

підприємством важливе значення має приділятися автоматизації

розрахунків з планування, обліку, аудиту та аналізу використання

запасів.

Зміни в управлінні економікою, перехід до ринкових відносин

значно впливають на організацію і ведення бухгалтерського обліку.

Значним змінам піддається інформаційна система бухгалтерського

обліку і традиційні форми організації її комп'ютерної обробки.

Розробкою і вирішенням проблем автоматизації обліку тривалий

час займалися провідні вчені й спеціалісти бухгалтерського обліку,

зокрема, В. С. Волков, В. Г. Горєлкін, О. О. Додонов, В. І. Ісаков, 

С. В. Івахненков В. П. Завгородній, Ю.П.Максимов, В. І. Подоль�

ський, М. Г. Чумаченко та інші. 

Особливості облікових процедур, пов'язаних із надходженням,

зберіганням і використанням запасів на підприємствах текстильної

промисловості, потребують та зумовлюють необхідність впровад�

ження технічних засобів для механізації й автоматизації обліку та

аудиту запасів. 

В період переходу до повноцінної ринкової економіки автома�

тизація бухгалтерського обліку, точність та оперативність інфор�

мації є вирішальними факторами успішного розвитку економіки в

Україні. Завдання автоматизації � зростання якості праці як бухгал�

терів, так й бухгалтерії в цілому.

Завданням автоматизації господарських операцій з обліку запа�

сів на підприємстві має стати забезпечення щоденного оператив�

ного обліку їх наявності, надходження та витрачання. Основними

вихідними показниками при цьому є залишок запасів на кінець

звітного періоду, надходження, витрата та рух за період, а вхідними

показниками є залишок запасів на початок звітного періоду, їх над�

ходження та відпуск у виробництво.
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Багато вчених вважають, що автоматизація обліку здійснюється

не тільки з метою використання технічних засобів для виконання

обчислювальних робіт, а й для створення принципово нової форми

автоматизованого бухгалтерського обліку. 

Практика показує, що в умовах застосування ЕОМ потрібно

більше уваги приділити автоматизації первинного і аналітичного

обліку, що є найбільш трудомісткою ділянкою бухгалтерського

обліку.

При визначенні завдань автоматизації обліку запасів слід вра�

ховувати чинники, які впливають на їхню структуру. Це насамперед

галузеві чинники; чинники, пов'язані з особливостями виробниц�

тва та з організацією бухгалтерського обліку. 

Для спрощення контролю й аналізу складського обліку запасів

пропонуємо такі напрями вдосконалення програмного забезпечення:

1) розробити реєстр документів, який би давав можливість отри�

мати список введених первинних документів та документів на

переміщення (списання, продаж) за певний період та по будь�яко�

му складу. 

2) розробити спрощену оборотно�сальдову відомість за товара�

ми на складах, яка б включала дані про найменування товару, саль�

до на початок, надходження, видатки і сальдо на кінець.

3) розробити спрощену оборотно�сальдову відомість за контра�

гентами, яка б включала дані: контрагент, сальдо на початок,

оборот за період, а також сальдо на кінець.

4) розробити акт звірки розрахунків з контрагентам, який має

містити такі дані: контрагент, сальдо на початок періоду, оборот за

період у розрізі документів, і сальдо на кінець, підписи відпові�

дальних осіб від підприємства та контрагента.

Одним із завдань програмного забезпечення складського обліку

запасів є контроль наявності товарів на складах для забезпечення

безперервної роботи підприємства. Такий модуль має виконувати

аналіз кількості ТМЦ, а також надавати можливість формування

звіту про недостатню кількість запасів для безперебійного випуску

продукції. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ 
ПРЯМИХ ПОДАТКІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

ЇХНЬОЇ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

В. К. Петриченко,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�440�12�48
Т. Г. Безуглова,

старший викладач, науковий керівник

Постановка проблеми. Від здатності податкової системи забезпе�

чувати вчасні та в повному обсязі надходження грошових ресурсів

до бюджету залежить можливість держави фінансувати необхідні

витрати. Тому належна фіскальна ефективність податкової системи

є сьогодні умовою національної конкурентоспроможності.

Основні результати дослідження. На основі вивчення та узагаль�

нення результатів досліджень науковців спробуємо запропонувати

власне визначення фіскальної ефективності: фіскальна ефективність

податкової системи � це її здатність (властивість) створювати еко�

номічні ефекти, пов’язані із забезпеченням належного фіскального ре�

зультату (тобто податкових надходжень) при допустимих витра�

тах (йдеться про витрати на податкове адміністрування). Згідно із

запропонованим підходом, фіскальна ефективність кількісно може

бути визначена як відношення абсолютного обсягу надходжень по�

датку до витрат на його адміністрування. Показник дає змогу виз�

начити суму коштів, витрачених державою на уможливлення над�

ходжень одиниці фінансових ресурсів у результаті оподаткування.

Нині в Україні оприлюднюються дані щодо загального обсягу по�

даткових надходжень, надходжень за окремими податками (в тому

числі в розрізі регіонів і видів економічної діяльності), а також

загальні дані про обсяг адміністративних витрат на стягнення

податків (без виокремлення витрат у розрізі окремих податків).

Отже, можна визначити лише фіскальну ефективність податкової

системи в цілому. Фіскальна ефективність окремих податків може

бути визначена лише з використанням непрямих методів аналізу.

Основні проблеми прямого оподаткування такі: часті і неперед�

бачувані зміни законодавства про прямі податки; невідповідність

нормативно�правових актів з питань прямого оподаткування один

одному; невідповідність принципів формування та реалізації пря�

мого оподаткування України та країн ЄС; неефективна система
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пільгового оподаткування за основними прямими податками;

висока девіація серед платників прямих податків; неефективність

системи пільгового оподаткування за основними прямими подат�

ками. Тобто необхідне подальше реформування системи прямого

оподаткування, але така робота має спиратися на науково обґрун�

товану, виважену та збалансовану систему відповідних заходів, яка

має узгоджуватись з кращим світовим досвідом та враховувати су�

часні виклики.

Система прямого оподаткування має бути побудована так, аби

збільшення виробництва призводило до зниження податкового на�

вантаження на одиницю продукції, а збільшення доходів бюджету

відбувалося не за рахунок збільшення кількості податків і ставок

оподаткування, а за рахунок збільшення бази оподаткування (дохо�

ду або прибутку) у платників. Сума оподатковуваного прибутку по�

винна зменшуватися на суми, спрямовані на реінвестування, тобто

придбання основних засобів за рахунок частини отриманого при�

бутку.

Висновки. Подальше удосконалення адміністрування системи

прямого оподаткування слід здійснювати за такими напрямками:

� оптимізація системи обліку доходів і витрат суб'єктів підпри�

ємництва;

� забезпечення стабільності нормативних вимог до адміністру�

вання прямих податків;

� запровадження податку на нерухомість (майно) і закріплення

його замісцевими бюджетами;

� удосконалення системи пільгового оподаткування шляхом її

спрямованості на стимулювання інвестиційно�інноваційних про�

цесів;

� розробка порядку звітності та контролю за формуванням та

використанням фінансових ресурсів, отриманих завдяки пільгово�

му оподаткуванню, з правом стягнення їх до бюджету в разі неефек�

тивного або нецільового використання тощо;

� оптимізація порядку амортизації основних засобів, у тому

числі удосконалення механізму прискореної податкової аморти�

зації.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

О. В. Пігарьова,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

Інститут економіки і менеджменту, тел. (097)�698�33�74
Науковий керівник: С. С. Нестеренко,

доцент

Постановка проблеми. Виробництво готової продукції, та отри�

мання доходів від її реалізація в умовах конкуренції є центральни�

ми проблемами функціонування підприємств. Ринкові відносини

вимагають від них швидкої окупності витрат та оперативного реа�

гування на зміни споживчого попиту. 

Виклад основного матеріалу. У статті подано пропозицій щодо

вдосконалення процедур обліку готової продукції та її реалізації.

Однак проблеми, які виникають на одному підприємстві певної га�

лузі, поширені, як правило, на інших цього ж або подібного про�

філю.

З використанням комп'ютерної техніки на багатьох виробничих

підприємствах прийнято вести облік реалізації готової продукції

без застосування узагальнюючих документів, виняток становить

формування оборотно�сальдової відомості за рахунком 26 "Готова

продукція". Цей документ характеризує інформацію щодо оборотів

і залишків готової продукції. Однак цього недостатньо, тому ми

вважаємо за доцільне на підставі первинних документів складати

реєстри документів з реалізації готової продукції. Реєстри необхід�

но формувати за напрямками реалізації, видами продукції, покуп�

цями та замовниками. Щоденне заповнення цих реєстрів дасть

змогу здійснювати оперативний контроль за реалізацією продукції,

застосуванням цін та їх змінами, надходженням виручки.

Необхідність виокремлення зазначених субрахунків пояснюєть�

ся тим, що в аналітичному обліку можливе відображення готової

продукції за обліковими цінами, а надходження та відпуск готової

продукції в синтетичному обліку � за фактичною виробничою собі�

вартістю; при цьому облікові записи в системі рахунків можуть бути

різними.

Для вдосконалення обліку готової продукції та її реалізації вва�

жаємо за необхідне розмежувати витрати на збут, які пов'язані з

доведенням існуючої продукції до споживача (тара, упаковка, ван�
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тажні роботи, транспортування, складування, витрати на утриман�

ня складів, магазинів, торгового персоналу тощо) та маркетингові

витрати, що виникають у зв'язку з вивченням і стимулюванням по�

питу, пошуком інформації про ринки збуту і розширенням частки

ринку виробника.

Інша пропозиція стосується використання у розрахунках із по�

купцями таких форм безготівкових розрахунків, які би гарантували

своєчасне надходження грошей за відпущену покупцям продукцію.

Найзручнішими, на думку Л. Слюсарчук, є використання поперед�

ньої оплати за продукцію, а також акредитивної форми розрахун�

ків. Ми вважаємо, що обидві форми безготівкових розрахунків най�

більш безпечні й унеможливлюють виникнення безнадійної дебі�

торської заборгованості.

На промислових підприємствах, зокрема тих, які мають значні

обсяги виробництва і реалізації продукції, доцільно використо�

вувати логістичні способи та прийоми управління випуском і збу�

том продукції, оскільки в збутовій діяльності й інформаційному

забезпеченні процесу збуту готової продукції, який ще називають

логістичним сервісом, вони дають найкращі результати. Для інфор�

маційного забезпечення маркетингових і логістичних процедур

необхідно формувати і передавати на відповідні рівні управління

повну, своєчасну та достатню інформацію про кількісні та вартісні

показники щодо залишків готової продукції на будь�який момент

часу, про вартість відпущеної оплаченої та неоплаченої продукції,

про сегменти ринків збуту і витрати, пов'язані із збутовою діяль�

ністю. Отже, сьогодні проблема полягає не в обсягах та якісних

характеристиках облікової інформації. Найбільшою проблемою

залишається рівень використання останньої для оцінки якісних і

кількісних параметрів об'єктів обліку, передусім готової продукції і

витрат на збут. Ця інформація нині недостатньо застосовується для

прийняття управлінських рішень і коригування виробничої діяль�

ності, тому на кожному підприємстві доцільно вивчати інформа�

ційні потреби управлінських підрозділів, формувати оперативні

дані у вигляді звітів і використовувати їх для оптимізації програми

виробництва і збуту продукції.
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ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Подвисоцька І. І.,
III курс, група ФН � 31, спеціальність "Фінанси", 

Інститут економіки і менеджменту
Науковий керівник: Н. В. Покровська,

ст. викладач, доцент,

У Конституції України зазначено, що економіка країни розвива�

ється на основі соціально � орієнтованої моделі. Це означає, що

критерієм успішності розвитку країни, повинно бути підвищення

рівня добробуту населення, подолання бідності, реалізації прав і

свобод громадян.

Це є суттю теорії суспільного добробуту. Ця теорія була популяр�

ною завжди, її вивчали найвидатніші економісти, але і зараз вона

перебуває у кризовому стані, бо у більшості країн не знайшли ефек�

тивні шляхи вирішення соціальних проблем.

Однією з головних проблем є визначення критерієв добробуту та

визначення питання, хто має приймати рішення, що впливають на

добробут.

А. Пігу у праці "Економічна теорія добробуту" вперше викорис�

тав поняття показників суспільного (економічного) добробуту. 

У поняття індивідуального добробуту він увів показники якості

життя: умови довкілля, відпочинку, доступність освіти, громадсь�

кий порядок, медичне обслуговування тощо.

Для забезпечення прийнятного рівня добробуту кожного індиві�

да необхідна система перерозподілу доходів від багатих до бідних,

адже в кожному суспільстві є люди, які не можуть себе забезпечити

з обєктивних причин. Цю функцію може виконати тільки держава.

Разом з тим немає однозначної відповіді стосовно того, наскільки

значним повинен бути цей перерозподіл. Проблема добробуту зав�

жди повязана з проблемою соціальної справедливості. Є різні кон�

цепції соціальної справедливості, кожна країна обирає для себе

найбільш прийнятний варіант, який сприймається більшістю насе�

лення країни.

Рівень та якість життя є інтегрованими показниками соціально�

економічного розвитку країни. Для визначення і оцінювання рівня

життя, ООН запропонувала у 1990 році застосовувати поняття індекс

людського розвитку (ІЛР). Його формують такі показники: трива�

лість життя населення, рівень освіти, обсяг ВВП на душу населен�
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ня. Для кожної компоненти задано граничні значення. Граничні

значення тривалості життя становлять від 25 до 85 років; рівня ос�

віти � від 0 до 100% (стосовно кількості років, що провів у режимі

навчання "середній громадянин" після 15 років); ВВп на душу насе�

лення � 200 � 4000 доларів США. Рівень життя населення за показ�

ником ІЛР вважається низьким, коли ІЛР є меншим за 0,5, і віднос�

но високим, якщо ІЛР становить 0,9 �1. Для оцінки рівня життя

використовують також показник індексу вартості життя, який роз�

раховується на основі "споживчого кошика".

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Поліщук І.,
група ОА�61, Інститут економіки та менеджменту

Науковий керівник: Базась М. Ф.,
к.е.н., професор

Інвестиції є основою розвитку підприємства, окремих галузей та

економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт

власного виробництва, можливості вирішення соціальних й еколо�

гічних проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм фізичного,

фінансового та людського капіталів. Без надійних основ інвестицій�

ної діяльності, якими професійно володіли спеціалісти відповідно

профілю, важко сподіватися на сталий розвиток вітчизняного ви�

робництва, науково�технічний та соціальний прогрес, а з ним і на

належне місце у світовому господарстві

Ефективність інвестиційної діяльності вирішальною мірою зале�

жить від рівня розвитку капітального будівництва, інвестиційного та

промислово�будівельного комплексів, що у свою чергу зумовлю�

ється виробничим потенціалом цього матеріально�технічної бази,

кваліфікацією складу виконавців, науково�технічним рівнем про�

ектних рішень, станом організації та планування інвестиційного

процесу, забезпеченістю його фінансовими ресурсами, сукупною

діяльністю всіх учасників процесу.

Одна з головних проблем, що сьогодні заважає підприємству

розвиватися � є відсутність фінансування як поточної діяльності,

так і перспективної. Стан підприємства і його навколишнього сере�

довища не дозволяє використовувати традиційні і доступні для за�

хідних компаній джерела фінансування. З усіх існуючих причин, що
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ускладнюють вихід підприємств на джерела фінансування, вибрати

одну головну � неможливо. Ця проблема багатофакторна, пов'язана

як з об'єктивними, так і з суб'єктивними коренями.

Формування в Україні ринкової інфраструктури докорінно змі�

нює економічне, інформаційне і правове середовище функціону�

вання, зміст фінансово�господарської діяльності суб'єктів господа�

рювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

В умовах становлення та розвитку України як незалежної дер�

жави з ринковою моделлю господарювання, коли господарюючі

суб'єкти самостійно вирішують проблеми фінансового забезпечен�

ня власної виробничо�господарської та інвестиційної діяльності,

значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового

стану організацій, оцінки їх ліквідності, платоспроможності та по�

шуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

В Україні дотепер не створено обгрунтованої системи підтримки

інвестиційної діяльності підприємств. Це стало однією з причин

катастрофічного спаду інвестиційної активності в країні, який пере�

вищує темпи зниження показників економічного розвитку

Разом з тим одними з головних причин є тягар чинної податкової

системи, надмірне вилучення її каналами прибутку та інших ресур�

сів простого і розширеного відтворення. Реформування системи

бухгалтерського обліку і звітності відповідно до міжнародних стан�

дартів є складовою частиною заходів, спрямованих на розвиток

ринкових відносин. Побудова нових економічних стосунків немож�

лива без активізації інвестиційних процесів і поліпшення якості

управління ними на рівні окремих суб'єктів господарювання. В цих

умовах важливим є здійснення обліку, аналізу та аудиту фінансових

інвестицій як в інтересах інвесторів, власників підприємства

(об'єкта інвестування), так і будь�яких інших зацікавлених користу�

вачів фінансової звітності, потенційних інвесторів.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ 
З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

Поліщук О.,
група ОА�61, Інститут економіки та менеджменту

Науковий керівник: Базась М. Ф.,
к.е.н., професор

Проведення в Україні економічної реформи, спрямованої на зас�

тосування ринкових принципів регулювання господарської діяль�

ності, не могло не відновити в господарській і цивільно�правовій

практиці правових інститутів, притаманних ринковій економіці, зо�

крема інституту � розрахунків. Цей інститут існував у дореволюцій�

ний час і досяг значної досконалості у багатьох зарубіжних країнах.

На мою думку, сьогоднішній рівень національної економіки Ук�

раїни знаходиться в кризовому стані і це супроводжується деформа�

ціями механізмів розрахункових відносин. Хронічні, а часто й без�

надійні платежі � характерна риса діючої системи розрахунків. Ос�

новною формою взаємовідносин між постачальниками, виробни�

ками та покупцями продукції все більш стає неефективний нату�

ральний обмін (бартер). Зрозуміло, що при бартері кошти на розра�

хункові (поточні) рахунки господарських суб'єктів у банківських

установах не надходять.

В умовах ринкового господарювання, виникнення підприємств,

установ, організацій різних форм власності і здійснення підприємс�

твами господарської діяльності супроводжується виникненням між

ними розрахункових відносин як в готівковій, так і безготівковій

формах. Однак, здійснюючи розрахунки як підприємства, так і кре�

дитні установи зобов'язані суворо дотримуватись чинних законо�

давчих актів, банківських правил, вдосконалювати системи розра�

хункових відносин в Україні, сприяти прискоренню платежів та

зміцненню розрахункової дисципліни і тому питання розрахунко�

вих відносин є досить актуальним на цьому етапі становлення наці�

ональної економіки України.

Нормативна база, яка регламентує розрахункові відносини не є

досить розгалуженою. Сюди в першу чергу входить Закон України

"Про підприємства в Україні"; Закон України "Про банки і бан�

ківську діяльність"; Інструкції Національного Банку України "Про

безготівкові розрахунки в господарському обороті України", "Про

порядок ведення касових операцій у народному господарстві Укра�
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їни", "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків

України" тощо. Питання розрахунків регламентується окремими

листами Національного Банку України та низкою інших норматив�

но�правових актів.

Отже, питання розрахункових відносин, є досить актуальним за�

раз в Україні, воно має велике значення для становлення і нормаль�

ного функціонування економіки.

Враховуючи, що розрахунки між суб'єктами господарювання

здійснюються далеко не ідеально, що особливо характерно для еко�

номіки України, і при цьому не завжди сторони додержують дого�

вірних умов, завжди існує певний ризик, що якусь частину боргу

боржник�дебітор підприємству�кредитору не поверне. У зв'язку з

цим у національних стандартах бухгалтерського обліку введено такі

поняття, як "сумнівна дебіторська заборгованість" і "безнадійна де�

біторська заборгованість".

КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. В. Половко,
III курс, група 3�А, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099) 240�37�01
В. Г. Корчагіна,

к. е. н., науковий керівник

У травні 2011 року Верховною Радою України було прийнято Закон

України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський

облік і фінансову звітність в Україні".

Упродовж двадцяти років незалежності керівництво країни здійс�

нювало певні кроки, спрямовані на запровадження Міжнародних

стандартів фінансової звітності.

У 1993�2000 рр. зусилля були спрямовані на розробку національних

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, гармонізованих з

міжнародними стандартами. У 2001�2007 рр. прийнято низку норма�

тивних актів, які передбачали обов'язкове застосування Міжнародних

стандартів фінансової звітності, передусім емітентами цінних паперів

та іншими учасниками фондового ринку. Проте статус цих актів було

недостатньо для практичного втілення їх положень. А прийняття від�

повідних Змін до Закону про бухгалтерський облік гальмувалося через

політичні протистояння у Верховній Раді.
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У 2008�2011 рр. внесено зміни у відповідні закони України, які

визначили сферу і порядок обов'язкового застосування Міжнародних

стандартів фінансової звітності в Україні, а також дали можливість

будь�якому суб'єкту господарювання складати фінансову звітність за

міжнародними стандартами. Поряд із тим окремі статті цих законо�

давчих актів містять положення, які ускладнюють процес практичного

запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Зміни до Закону про бухгалтерський облік чітко визначають сферу

обов'язкового застосування Міжнародних стандартів фінансової звіт�

ності: "Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також

підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, пере�

лік яких визначається Кабінетом Міністрів країни, складають фінан�

сову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними

стандартами".

Таке визначення охоплює всі підприємства, які законодавство ЄС

відносить до суб'єктів, щодо яких існує громадський інтерес. Поряд з

тим Головне юридичне управління Верховної Ради України звертає

увагу на те, що вимоги, якими встановлюється, що фінансову звітність

та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами

складають підприємства, які проводять господарську діяльність за

видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, по�

рушує принцип поділу державної влади, встановлений статтею 6 Кон�

ституції України, та вимоги статті 19 Конституції України, оскільки

зазначеним делегуються Уряду України повноваження щодо визна�

чення кола осіб, на яких поширюється дія цього закону. Зміни до За�

кону про бухгалтерський облік дають право підприємствам (крім тих,

для яких застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності є

обов'язковим) самостійно визначати доцільність застосування міжна�

родних стандартів для складання фінансової звітності та консолідо�

ваної фінансової звітності.

Зміни до Закону про бухгалтерський облік України встановлюють,

що практичне застосування Міжнародних стандартів фінансової звіт�

ності можливе за наявності двох умов:

1. якщо вони не суперечать Закону про бухгалтерський облік;

2. тексти Міжнародних стандартів фінансової звітності офіційно

оприлюднені на веб�сайті Міністерства фінансів України.

Тож зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінан�

сову звітність в Україні" створюють основу для переходу для учасників

фінансового ринку на міжнародні стандарти ведення обліку. Поряд з
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тим вони містять певні суперечливі положення, що створюють проб�

леми для застосування і поширення МСФЗ в Україні. Для усунення

проблем, пов'язаних із практичним запровадженням МСФЗ, варто

узгодити розбіжності на законодавчому рівні.

Таким чином, процес переходу до використання МСФЗ доречно

розглядати як один з основних факторів продовження та активізації

реформи бухгалтерського обліку в країні.

ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Придибайло М. О.,
I курс, група ЕМ �11, Інститут економіки та менеджменту

Науковий керівник: Н. В. Покровська,
ст. викладач, доцент

Досягнення високого рівня зайнятості населення розглядається

як одна з головних цілей макроекономічної політики. поряд з і ста�

більністю цін і економічним зростанням.

Невикористання частини робочої сили призводить до того, що

суспільство втрачає суспільний продукт, Закон Оукена характери�

зує цей взаємозв'язок. 

Але в першу чергу безробіття завдає моральних збитків людям,

які втратили роботу. Наявність роботи дає людині почуття власної

гідності, повагу в суспільстві і колективі.

Розрізняють дві основні форми безробіття: добровільне і виму�

шене. Добровільне безробіття не залежить від кон'юнктури ринку

праці і виступає у виді фрикційного, структурного і інституціональ�

ного безробіття.

Вимушене або циклічне безробіття є наслідком циклічних коли�

вань в економіці, відрізняється значною тривалістю і становить

проблему для економічної політики держави.

Класична економічна теорія вважає його тимчасовим відхилен�

ням від стійкої рівноваги, яка встановлюється завдяки гнучкості

цін, заробітної плати і ставки відсотку.

Кейнсіанська теорія розглядає номінальну заробітну плату як

негнучку, тому рівновага на ринку праці можлива при наявності

значного безробіття. Згідно цієї теорії застосування урядом фіс�

кальної і монетарної політики може стимулювати розвиток еконо�

міки і підтримувати високий обсяг виробництва і зайнятості.
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В сучасних умовах проблема безробіття не може бути вирішена

без активного втручання держави. В Україні безробіття має особли�

вості. Частина працездатного населення не  може знайти роботу в

Україні внаслідок того, що пропонується дуже низька оплата праці.

Наслідком цього є те, що по оцінці МОП 5 � 6 млн. українців пра�

цює за межами країни.

Значна частина людей, які хотіли б працювати, не влаштовують

працедавців за якимись параметрами. Так все більша кількість ро�

бочих місць, які пропонуються на ринку праці, обов'язковою умо�

вою найму передбачають вік працівника до 35 років. Люди пред�

пенсійного віку і навіть молодші не можуть тривалий час знайти

роботу за фахом. Труднощі при працевлаштуванні має молодь, яка

не має досвіду роботи, молоді жінки, які мають дітей, люди з особ�

ливими потребами.

Державна політика зайнятості повинна бути спрямована на те,

щоб кожна людина, яка хоче працювати, могла знайти роботу і сама

себе забезпечувати.

Це дасть змогу зменшити кількість громадян, які потребують

соціальної підтримки з боку держави.

Державна політика зайнятості повинна бути диференційованою

по відношенню до різних категорій громадян. Тим, хто може займа�

тись підприємницькою діяльністю, створювати нові робочі місця, �

не заважати.

Допомагати тим хто з об'єктивних причин має проблеми з пра�

цевлаштування.

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В. А. Проскуріна,
V курс, группа 5�МФ, спеціальність "Фінанси і кредит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 042�53�24
Т. А. Чернявська,

к.е.н., доцент, науковий керівник

Фінансова діяльність підприємства в усіх її формах пов'язана з

великою кількістю ризиків, ступінь впливу яких на результати цієї

діяльності суттєво зростає з функціонуванням в умовах ринкової

економіки. Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяються

в особливу групу фінансових ризиків, що відіграють найбільш зна�
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чиму роль у загальному "портфелі ризиків" підприємства. Матеріа�

ли сучасної наукової літератури, статті періодичних видань та по�

казники ділової активності вітчизняних підприємств дають змогу

визначити наступні положення по даному питанню:

1. Фінансовий ризик є однією із найбільш складних категорій,

пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, якій властиві

такі характеристики: економічна природа, об'єктивність прояву,

імовірність реалізації, невизначеність наслідків, очікувана неспри�

ятливість наслідків, варіабельність рівня ризику, суб'єктивність

оцінки.

2. У вузькому розумінні фінансовий ризик � це усвідомлена мож�

ливість виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку,

майна, грошей через випадкові зміни умов економічної діяльності,

несприятливі обставини; імовірність виникнення несприятливих

фінансових наслідків у формі втрати доходу або капіталу в ситуації

невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності. 

3. Об'єктом фінансового ризику можна вважати економічну сис�

тему, ефективність та умови функціонування якої наперед точно не

відомі. Пiд суб'єктом фінансового ризику розуміють особу (індивід

або колектив), яка зацікавлена в результатах керування об'єктом

ризику і має компетенцію приймати рішення щодо об'єкта ризику.

Джерелом фінансового ризику виступають чинники (явища, проце�

си), які спричиняють невизначеність результатів (конфліктність).

4. Ризикованій ситуації притаманні такі основні умови: наяв�

ність невизначеності; наявність альтернатив та необхідність вибору

однієї з них (відмова від вибору також є різновидністю вибору); за�

цікавленість у результатах; можливість оцінити наявні альтерна�

тиви � прийняти рішення.

5. Значення створення ефективної системи управління ризика�

ми (ризик�менеджменту) на підприємстві обумовлена необхідніс�

тю аналізувати, ідентифікувати, оцінювати та оптимізувати ступінь

ризику в ситуаціях прийняття стратегічних, інноваціїних та інвес�

тиційних рішень.

6. Призначення аналізу ризику � дати потенційним партнерам

необхідні дані для прийняття рішень стосовно доцільності участі у

певній економічній діяльності (проекті) і передбачити методи за�

хисту від можливих збитків.

7. Для формування ефективної системи управління ризиками

необхідна їх об'єктивна та детальна ідентифікація. Ідентифікація
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фінансових ризиків полягає у виявленні всіх видів можливих ри�

зиків, пов'язаних з кожною конкретно операцією. При цьому важ�

ливо у складі портфеля фінансових ризиків виділити внутрішні ри�

зики, що залежать від самого підприємства, і зовнішні ризики, вик�

ликані макроекономічною ситуацією.
8. До внутрішніх ризиків діяльності підприємства відносять ризик

зниження фінансової стійкості, ризик зниження платоспромож�
ності, кредитний та інвестиційний ризики, ризик упущеної вигоди.
До зовнішніх ризиків діяльності підприємства відносять інфляцій�
ний, депозитний, податковий, відсотковий та валютний ризики. 

У висновку слід зазначити, що сутність фінансового ризику ді�
яльності підприємства є багатогранною економічною категорією,
тому її слід розглядати в контексті цілої системи взаємопов'язаних
характеристик, а тлумачення цього поняття тільки з однієї кон�
кретної позиції призводить до неправильного розуміння сутності
фінансового ризику і невірних наслідків його аналізу.

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА

А. І. Пухілей,
VI курс, група МО�61, спеціальність "Менеджмент організацій",

Університет "Україна", тел.(093)5650569
Науковий керівник: Т. І. Пішеніна, 

д.е.н., професор,

Сучасні концепції менеджменту розглядають управління під�
приємством як процес , що складається із серії взаємозалежних дій.
Як загальну суму функцій управління. Відповідальність за загальне
управління трудовими ресурсами на підприємствах зазвичай по�
кладена на професіонально підготовлених працівників у складі
штабних служб�менеджерів. Для того, щоб такі фахівці могли ак�
тивно сприяти реалізації цілей організації. Їм потрібно не тільки
знання і компетенція в своїй конкретній області, але й обізнаність
про потреби керівників нижчої ланки.

Разом з тим, якщо керівники нижчої ланки не розуміють специ�
фіки управління трудовими ресурсами, його механізму, можливос�
тей і недоліків, то вони не можуть повною мірою скористатися
послугами кваліфікованих фахівців � кадровиків. Тому важливо,
щоб усі управлінські працівники достатньо повно уявляли зміст і
значення основних елементів технології управління персоналом в
організації.
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Проблеми, які вирішуються в процесі управлінської діяльності,

зводяться до визначення конкретних і чітких цілей розвитку під�

приємства, встановлення їх пріоритетності, черговості і послідов�

ності їх реалізації. На цій основі розробляються задачі і шляхи їх

вирішення, визначаються потреби в ресурсах і вишукуються дже�

рела цих ресурсів, а також розробляються способи ефективного

контролю за своєчасним і правильним виконанням задач.

Єдиний процес управління підприємством розчленовується на

спеціалізовані функції з метою закріплення окремих видів робіт за

виконавцями й упорядкування тим самим процесу управління.

Функції управління відбивають конкретний зміст управлінської

діяльності менеджера, апарату управління, характеризують вид цієї

діяльності, сукупність обов'язків, закріплених за окремим праців�

ником, підрозділом, призначення кожної конкретної ланки управ�

ління.

Управління персоналом вимагає виконання працівниками без�

лічі різних управлінських робіт. Розкрити суть управлінської діяль�

ності дозволяє відповідь на питання: чим займаються менеджери і

які функції вони виконують у загальній структурі підприємства?

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ: 
СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. С. Райкова,
VІ курс, група МО�6, спеціальність "Менеджмент організацій",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к. тел. 0506845925

Науковий керівник: С. І. Литвин

Маркетинг в Україні як наука і практика починався з пріоритетних

розробок проблем продукту і залучення як більше споживачів. Нині

акцент робиться на задоволення диференційованих потреб, орієн�

тованих на конкретного покупця чи споживача. Це змінило і роль

організації в підприємницькій діяльності, яка поступилась місцем

бізнес � системі. Тому можна говорити, що маркетинг вийшов на но�

вий етап розвитку, а саме етап новітнього маркетингу. Він охоплює

нові напрямки маркетингу. На наш погляд, найактуальнішим є мар�

кетинг знань та освітніх послуг.

Оскільки інформаційний потік наростає, а світ стає складнішим,

істотно зростає значення освіти і науки як фактора, який дозволяє

в сучасних умовах Секція 1



людині грамотно керувати економікою. Мова йде про те, щоб не

тільки нагромаджувати спеціальні знання, а й вчитися думати ана�

літично та системно, вміти бачити взаємозв'язок. 

Для організацій, які успішно розвиваються необхідно постійно

скорочувати дефіцит знань. Це завдання основної функції марке�

тингу знань. Маркетинг знань, насамперед, це управління знаннями,

що охоплює використання різноманітних методів залежно від особ�

ливостей того чи іншого етапу організації, придбання та засвоєння

нових знань, цільове їх використання.

На першому місці в класифікації основних видів маркетингу знань

стоїть маркетинг освіти і освітніх послуг.

З точки зору економічної науки, зокрема, пов'язаної з маркетин�

гом, освітня послуга має всі ознаки товару. Справді, купуючи якусь

річ, її можна роздивитися, до неї можна приторкнутися, її можна

накопичувати, зберігати тощо, перевірити в роботі. В освітньому біз�

несі все інакше: тільки віра людини в те, що вона має необхідні

знання, і віра роботодавця у компетентність фахівця з дипломом

можуть бути критерієм того, що гроші на освіту витрачені немарно.

У маркетингу освіти є два основні правила:

Перше � на освіті заробляють усі: і той, хто навчає, і той, хто

вчиться;

Друге �  ціна фахівця залежить від його вміння себе продати. 

У новітньому маркетингу розрізняють два підходи до освіти: 1) так

званий німецький, коли студента намагаються напакувати знанням

"усіх тих багатств, які виробило людство" (звичайно, в межах кон�

кретного фаху); 2) американський, згідно з яким, студента "розви�

вають углиб", уникаючи "надлишкових знань", при цьому напрямок

поглиблення обирає сам студент через систему факультативів.

Разом з тим стратегічно найбільш значимим, стержневим компо�

нентом конкурентної політики фірми у сфері освіти виступає не сама

по собі ціна освітніх послуг, що оплачується фірмою або студентом, а

співвідношення між величинами прогнозованого ефекту, який може

бути використаний за межами фірми, котрий здатний обумовити

просування працівника службовою сходинкою та потребою додатко�

вих особистих витрат споживачів на отримання, використання і спо�

живання освітніх послуг.

Ці переваги стратегічного напрямку характерні, в наш час, для

освітніх послуг в сфері інформаційних технологій (IT), а саме, в при�

дбанні комп'ютерних знань.
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Зрозуміло, що потреби в кадрах комп'ютерної науки і освіти, здат�

них працювати на перспективу та забезпечувати саморозвиток фірми,

є вищими порівняно з іншими напрямками підготовки кадрів. Вико�

ристання інформаційних технологій має достатній рівень напрямків,

а саме: як дуже ефективний метод для системи самонавчання, про�

довженого навчання, а також для системи підвищення кваліфікації та

перепідготовки кадрів. ІТ грають головну роль в процесі отримання і

накопичення знань.

Задоволення подібних потреб свідчить про істотне просування

компанії (фірми) на ринку. Коли ж вдасться довести, що в своїх

потребах фірма у визначеному сенсі задоволена, то це є аргументом

дуже великої сили.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
ЗБУТУ ТА ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ремньов О.,
ЖЕГІ "Університет "Україна", Спеціальність "Менеджмент ЗЕД",

ОКР "Магістр"

Сучасні умови підвищеного динамізму середовища функціону�

вання торговельних підприємств, посилення боротьби за ринки

збуту з усією гостротою зосереджують увагу практично кожного

підприємства на проблемі підвищення ефективності збутової ді�

яльності.

Аналіз економічної та іншої літератури показав, що різні оцінки

цієї проблеми знайшли відображення в працях вітчизняних та

зарубіжних науковців це � Л. В. Балабанова, А. В. Войчак, Ф. Кот�

лер, Т. О. Примак, Т. М. Циганкова, А. О. Старостіна та багато

інших, які зробили значний внесок у розвиток теорії та практики

збутової діяльності.

У наш час для більшості торговельних підприємств України

збитковою є саме збутова діяльність. За таких умов виникає необ�

хідність визначення поняття збуту, збутової діяльності.

Для розкриття сутності ефективності збутової діяльності необ�

хідно, по�перше, усвідомити загальноекономічну сутність понять

"збут", "збутова діяльність", по�друге, визначити якісну специфіку

збуту як об'єкта управління та на основі цього знайти основні про�

тиріччя процесу управління збутом і шляхи їх розв'язання. Теоре�

в сучасних умовах Секція 1



тичний аналіз різних підходів учених В. Дорошева, Д. Костогло�

дова, Л. Нарисової, П. Зав'ялова, П. Дойля доводить, що основна

частина збутових витрат пов'язана з організацією просування това�

рів на ринок. Збут товару, на думку цих  авторів, становить ланцю�

жок, що пов'язує підприємство�виробника зі споживачем через

проміжні ланки: збутовщиків, торговельних посередників, ініці�

аторів купівлі.

На думку таких авторів О. Азарян та І. Луговської [1], збут про�

дукції доцільно розглядати під принципово іншим кутом зору �

крізь призму ринкового попиту та пропозиції. Іншими словами,

для виживання в ринкових умовах вітчизняним товаровиробникам

необхідно виробляти те, що продається, а не продавати те, що вони

виробляють.

Дж. Болт говорить, що збут � це персоніфікований, безпосеред�

ній та двухсторонній процес здійснення контактів та переконання

з метою досягнення певних результатів і, насамперед, збільшення

продажу продукції на певному сегменті ринку [1].

П. Зав'ялов характеризує збут у широкому розумінні та вузькому.

В широкому розумінні це поняття означає процес, що охоплює всі

операції, починаючи з виходу виробу за межі підприємства�ви�

робника і закінчуючи переданням товару покупцеві. Звужене тлу�

мачення збуту охоплює лише фінальну фазу � безпосереднє спіл�

кування продавця й покупця, а всі інші операції "збуту в широкому

розумінні" відносять до поняття "розподіл". Таким чином, збут у

широкому розумінні є процесом організації транспортування,

складування, підтримки запасів, доробки, просування до оптових і

роздрібних торговельних ланок, передпродажної підготовки, паку�

вання та реалізації товарів з метою задоволення потреб покупців і

отримання на цій основі прибутку. Інший автор Г. О. Макаренкова

поняття розподілу (збуту) трактує більшою мірою через його логіс�

тичну сутність. "Розподіл � процес, який забезпечує переміщення

потоків інформації, замовлень, товарів і платежів від виробника до

споживача з метою задоволення попиту споживачів і отримання

прибутку" [4].

Автор Макаренкова Г. О підкреслює, що збутова діяльність по�

требує всебічного знання не лише питань організації виробництва,

постачань, фінансових операцій, правових норм, рекламної діяль�

ності, але й блискавичної адекватної реакції на поточні зміни на

ринку, невпинного пошуку все нових і нових ринків збуту, постій�

ного вдосконалювання роботи збутового персоналу.
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Аналіз робіт цих та інших авторів з визначення збутової полі�

тики підприємства припускає аналіз можливих варіантів ведення

збутової діяльності й вибір оптимальних варіантів, що забезпе�

чують найефективніше задоволення споживчих потреб і вподобань

і також � максимальні результати господарської діяльності підпри�

ємства.

Таким чином, збутову політику підприємства можна визначити

як сукупність тактичних заходів у сфері формування попиту, вста�

новлення взаємовідносин з покупцями, ціноутворення, транспор�

тування, рух товарів, стимулювання збуту, сервісу та реклами, спря�

мованих на реалізацію збутових стратегій і досягнення цілей збу�

тової діяльності підприємства. 

Отже, збутова політика підприємства � це спосіб здійснення збу�

тової діяльності підприємства.
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ОЦІНКА РИЗИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

М. С. Розпутня, 
V курс, група МФН�51, спеціальність "Фінанси і кредит",

Білоцерківський інститу економіки та управління ВНЗ ВМУРоЛ "Україна",
к. тел. (097)�890�90�91

О. М. Загурський,
к. екон. н., доцент, науковий керівник

Пріоритетною метою у процесі трансформації аграрного секто�

ра економіки України є досягнення конкурентного рівня вироб�

ництва сільськогосподарської продукції. Для створення нормаль�

них умов виробничо�фінансової діяльності сільського господарс�

в сучасних умовах Секція 1



тва необхідно сформувати ефективний економічний механізм, що є

сукупністю методів і форм управління виробництвом на основі

використання економічних законів, відносин, що забезпечують

розвиток економічної системи. 

Частка аграрних підприємств не може адаптуватися до ринко�

вого середовища, для якого характерні динамічність і суперечли�

вість ринкових перетворень, і як правило зазнає банкрутства. Так,

згідно даних Держкомстату України протягом 2011 року кількість

сільськогосподарських господарств порівняно з 2010 роком змен�

шилася, від 1738 до 1699 одиниць. 

У процесі здійснення своєї господарської діяльності агропід�

приємства постійно стикаються з невизначеністю, яка пов'язана з

існуванням великої кількості ризиків. І оскільки детермінованих

ситуацій в економіці практично не існує, підприємець не може на

100% бути впевненим, що обраний ним шлях приведе до постав�

леної мети, тобто підприємець постійно стикається із ситуацією

вибору. Ризик � атрибут вибору і прийняття рішення у ситуації

невизначеності, наявний у більшості господарських операцій та

економічній стратегії підприємства. 

Успіх сільськогосподарських підприємств залежить від того, на�

скільки правильно вони будуть орієнтуватися у цій складній обста�

новці, як точно зможуть передбачити і оцінити появу ризиків, які як

правило пов'язані з втратами. У ринковій економіці підвищуються

вимоги до забезпечення своєчасної оцінки рівня ризику та надій�

ності планів і економічних рішень, бо за "ненадійність", невиправ�

дану ризикованість доводиться розраховуватися власними коштами.

Тому, на наш погляд, важливою проблемою сучасної теорії і

практики аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання є

розробка методик кількісної оцінки ризику в різних сферах

економічної діяльності, удосконалення відповідного механізму

моніторингу ризиків, контролювання та керування ними на засадах

системного та статистичного аналізу. В цьому сенсі безсумнівний

інтерес становить оцінка ризику невдачі, яка ґрунтується на всьому

спектрі можливих результатів діяльності агропідприємства. 

Кількісний аналіз ризику, кількісне (числове) визначення сту�

пеня окремих ризиків і ризику даного виду діяльності (проекту) в

цілому � це теж досить непроста проблема. Вона полягає у наданні

ризику числового значення і визначається видом діяльності, що ана�

лізується; постановкою проблеми; перевагами ОПР; доступністю ін�

формації, що характеризує ризик; факторами, що створюють ризик.
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Для здійснення кількісної оцінки економічного ризику підпри�

ємець повинен керуватись двома категоріями:

1. Величиною очікуваних втрат спричинених конкретним рішен�

ням.

2. Ймовірністю настання цих втрат.

Існуючі методи оцінки ризику покликані в комплексі реалізо�

вувати процес аналізу ризику. Виділяють наступні методи оцінки

ризиків:

– статистичний метод оцінки ризику;

– метод доцільності затрат;

– метод експертного оцінювання;

– аналітичний метод.

Найоптимальнішим варіантом оцінки ризиків є використання

вище перелічених методів в сукупності, адже кожен з них має свої

певні недоліки, що унеможливлює їх використання поодинці.

Отже, оцінка рівня ризику сільськогосподарських підприємств

із використанням кількісних методів оцінки дає суперечливі ре�

зультати. Це пояснюється тим, що  методики оцінки побудовані

зарубіжними авторами орієнтовані на використання статистики за�

хідних промислових підприємств, а вітчизняні розробки апробовані

на промислових та торгівельних підприємствах і не враховують спе�

цифіку сільськогосподарських підприємств. Тому методи оцінки

ризиковості та ймовірності банкрутства агропідприємств потребу�

ють подальшої розробки.

ВПЛИВ ДУХОВНОСТІ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Романенко О. А.,
к.е.н., доцент кафедри фінансового аналізу та контролю КНТЕУ

Економічне життя суспільства, як і всі інші сторони життєдіяль�

ності людини, регулюються в першу чергу такими чинниками, як

духовність і мораль. На думку багатьох учених і підприємців, мо�

раль і бізнес принципово несумісні, оскільки істинно етичний вчи�

нок не повинен, за логікою їхніх вчень, переслідувати жодної осо�

бистої користі, в той час, як весь бізнес, навпаки, замішаний на

максимізації особистої вигоди.
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Однак досвід країн Західної Європи та США довів, що христи�

янство було і залишається хранителем тих принципів людського

співжиття, які орієнтовані на кооперацію і співробітництво, а зна�

чить, на взаємовигідну, справедливу взаємодію. Аналіз християнсь�

кого вчення Біблії свідчить, що моральні принципи господарської

діяльності, прищеплені релігією, як пише російський дослідник 

П. Шихирєв, не тільки не перешкоджають в бізнесі, "але вельми

допомагають" [1, С. 42]. Будь�яка діяльність людини, передусім гос�

подарська, повинна співвідноситися з моральними устоями. Люди

мають сприяти припиненню безладу, формуванню високомораль�

них норм вітчизняного підприємництва [2, С. 161].

Особливе місце серед механізмів духовного впливу на свідомість

людей належить християнству. Християнська мораль, встановлю�

ючи норми, які мають регулювати відносини між людьми, досягає

того, що всі моральні почуття віруючої людини переломлюються

через ставлення до Бога. Ця обставина відіграє доволі вагому роль в

економічній діяльності індивідів, оскільки моральні норми висту�

пають її стимулом або обмежувачем. Господарський процес у хрис�

тиянській моралі повинен підкорятися заповідям для того, щоб не

стати перешкодою до спасіння душі. Тому й основні економічні ка�

тегорії, такі як гроші, власність, багатство, ефективність та при�

бутковість господарювання мають розглядатися через призму пра�

ведності чи неправедності їх виникнення і використання [3, С. 6].

Під духовністю ми розуміємо внутрішній, невидимий світ люди�

ни, її глибинну сутність з самостійним мисленням, самосвідомістю

і здатністю роздумувати про себе, давати собі звіт про свій внут�

рішній стан і направляти свої дії, приймаючи за них відповідаль�

ність перед Богом. Мораль � це частина світогляду людини і сус�

пільства, яка відображає внутрішні духовні цінності особистості, на

яких ґрунтується поведінка людей в різних ситуаціях з визначен�

ням меж, за які людина чи суспільство не може і не хоче перейти.

До духовності як вирішального ресурсу соціально�економічного

розвитку завжди звертаються вчені різних епох. Так, зокрема, Макс

Вебер відслідковував взаємозв'язок між протестантською етикою й

духом капіталізму. Відповідно до ідеї аскетизму протестанти по�

винні були нагромаджувати капітал не для споживання, а для інвес�

тування. Духовно�моральні заходи держави пов'язані з включенням

до системи оцінки ефективності мобілізації інвестиційних ресурсів

духовно�моральних критеріїв, які характеризують дії підприємств з

позиції добра і зла. [4, С. 244].
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Вебер утвердив такі засади "капіталістичного духу":

– найвище завдання морального життя людини � виконання

обов'язку в рамках світської професії. Підтвердження своєї віри лю�

дина демонструє через світську професійну діяльність. Так, нап�

риклад, Тома Аквінський розглядав поділ праці і поділ суспільства

за професіями як прямий наслідок Божого плану світового устрою;

– крайня форма довіри тільки до Бога обертається повною дух�

овною самотністю � не слід покладатися на допомогу та дружбу лю�

дей, довіряти слід лише Богові. Пуританин зайнятий, по суті, лише

собою, своїм спасінням. Тут слід бачити корені індивідуалізму, яким

пройнята раціональна діяльність підприємця;

– християнська аскеза утвердила систематично розроблений метод

раціональної життєвої поведінки, заснованої на "активному само�

владанні", мета якого � створити умови для діяльного, осмислено�

го, просвітленого життя, а засіб � упорядкування способу життя лю�

дини.

Наслідком поширення цих принципів у країнах Західної Європи

доби Реформації стало насичення світського повсякденного існу�

вання людини духом "раціонального життя у світі, але не від світу

цього і не для світу цього". Протестантська мораль стверджує, що

лише діяльність служить для примноження слави Господньої, го�

ловний і найтяжчий гріх � даремна трата часу, час безмежно доро�

гий, бо кожна втрачена година праці відібрана у Бога. Праця є

поставлена Богом мета всього життя людини, небажання працю�

вати є симптомом відсутності благодаті. Таким чином, релігійна

аскеза зобов'язувала підприємця якнайкращим чином дотримувати

своїх ділових інтересів, а також надавала йому тверезих, сумлінних,

надзвичайно працелюбних робітників, які сприймали свою працю

як угодну Богові мету життя. [5, С. 63].

В Україні за офіційною статистикою, віруючими себе називають

близько 60% громадян України, більшість з яких ідентифікують

себе як християни. Водночас, за даними центру Разумкова, кіль�

кість тих, хто відвідує церкву хоча б раз на тиждень, не перевищує 2%

населення. Тобто за великим рахунком, ми живемо в атеїстичному

суспільстві. Проте носіїв цілісного атеїстичного світогляду (на�

приклад, комуністичного) в Україні теж небагато, а з поміж бізнес�

менів їх зовсім немає [6, с.52]. Отже, більшість наших співвітчизни�

ків у повсякденному житті не керується ніякою цілісною системою

цінностей. Це призводить до великої економічної проблеми:

суб'єктам господарювання некомфортно усвідомлювати, що контр�

в сучасних умовах Секція 1



агенти, співробітники та підлеглі люди хоч і непогані, але загадкові:

невідомо як вони поведуться у критичній ситуації, чи зможуть по�

долати спокуси долі і не вбити, не вкрасти, не забажати чужого.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
САНАТОРІЮ «НИЖНЯ ОРЕАНДА»

О. А. Романенко,
VI курс, група М�6, спеціальність "Маркетинг", Миколаївський інститут

Науковий керівник: А. М. Іванов, к. е. н.

Санаторій "Нижня Ореанда" � один з елітних цілорічних курорт�

них комплексів регіону Великої Ялти, що має прекрасний фасад�

ний комплекс, якісне стильне внутрішнє убранство, володіє сучас�

ною лікувально�діагностичною базою, великим спектром додатко�

вих послуг, прекрасним парком�пам'ятником садово�паркового

мистецтва з унікальним поєднанням історичних традицій, сучас�

ною інфраструктурою і комфортом. Санаторій заснований в 1948

році. Впродовж всього періоду функціонування до теперішнього

часу санаторій "Нижня Ореанда" зазнав безліч організаційно�

структурних і підвідомчих перетворень.

Діяльність санаторію "Нижня Ореанда" направлена на забезпе�

чення потреб Верховної Ради України у сфері охорони здоров'я,

санаторно�курортних і інших послуг, пов'язаних з санаторно�ку�

рортною справою, а також інших видів госпрозрахункової діяль�

ності з метою отримання доходів для задоволення господарських

потреб і економічних інтересів санаторію, соціальних потреб

працівників санаторію.

286

Секція 1 Економічні перспективи України  



287

Показником результатів діяльності санаторного є забезпечення

санаторно�курортним оздоровленням народних депутатів України,

працівників Апарату і супідрядних Управлінню справами підпри�

ємств і організацій.

Реєстраційними документами в органах статистики передба�

чено: � організаційно�правова форма господарювання � установа; �

орган управління (07664) � Президія Верховної Ради України; �

форма власності � загальнодержавна власність; � форма фінансу�

вання � бюджет; � ідентифікаційний код платника податків � 

№ 26171756.

Відповідно до мети, Положенням передбачений предмет діяль�

ності. Згідно довідки про включення в Єдиний Реєстр підприємств

і організацій України № 09/2�5�01/1911 від 22.02.02 р. установа

здійснює наступні види діяльності: � 91517 � курортні організації; �

91514 � поліклініки; � 71310 � громадське харчування; � 71212 �

аптечні установи; � 71241 � підприємство державної торгівлі, окрім

аптечних установ; � 51121 � автомобільне господарство.

Санаторій "Нижня Ореанда" у складі СК "Дюльбер" 23.03.2002 р.

одержав Акредитаційний сертифікат № 004874 Головної акредита�

ційної комісії Міністерства охорони здоров'я про привласнення ви�

щої категорії.

Санаторій є багатогалузевою установою, бюджетне фінансуван�

ня якої здійснюється залежно від основних завдань, передбачених

бюджетними документами, має самостійний баланс.

За станом на 01.01.2010 р. у відділенні Державного казначейства

м. Ялта відкриті відповідні реєстраційні рахунки: � для руху засобів

загального фонду в гривнях; � для руху засобів спеціального фонду

в гривнях. Валютних рахунків санаторій не має. Розрахунки з іно�

земними громадянами проводяться в національній валюті у зв'язку

з чим для зручності проведення розрахунків в корпусі №1 встанов�

лені 5 банкоматів різних банків.

Діяльність санаторію за поданням курортно�оздоровчих і інших

послуг здійснюється на власній матеріальній базі. Майно санаторію

складають основні фонди і оборотні активи, а також інші матері�

альні цінності, які є державною власністю і передані санаторію

"Нижня Ореанда" на правах повного господарського ведення. Дже�

релами формування майна є грошові та інші матеріальні внески,

бюджетне фінансування і капітальні вкладення засновника, доходи

від реалізації оздоровчих послуг, інших видів діяльності, а також

інші джерела, не заборонені законодавством України.
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Територія землекористування санаторію розділена на дві части�

ни. Одна з них закрита для вільного входу, має особливий пропуск�

ний режим. Інша частина відкрита для вільних відвідин, включає

господарську зону з автотранспортними майстернями, гаражем,

складами. У межах землекористування санаторію розміщуються два

об'єкти природно�заповідного фонду: парк�пам'ятник садово�пар�

кової культури місцевого значення "Дюльбер" площею 41,6 га та парк�

пам'ятник природи місцевого значення "Ореанда" площею 7,0 га.

Санаторій розрахований на 256 місць, з них 99 по бюджету. До

складу санаторію входить автогосподарство: 69,5 одиниць бюджет�

ної чисельності, 56 одиниць автотранспорту.

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Є. М. Романів,
V курс, група 5�МФ, спеціальність "Фінанси і кредит", 

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099) 643�93�50 
В. Г. Корчагіна, 

к.е.н., науковий керівник

Досвід розвинених країн із ринковою економікою переконує, що

вибір стратегії на становлення у суспільстві власника в особі вели�

кого й дрібного акціонерів є найвдалішим. Акціонерне товариство

(АТ) як структура господарювання найбільшою мірою відповідає

економічній природі людини та інтересам держави. Це пов'язано з

тим, що акціонерна форма господарювання найспроможніша до

швидкої регенерації в періоди зростання після економічного спаду. 

Закон України "Про акціонерні товариства", ухвалений парла�

ментом восени 2008 року, наблизив вітчизняне корпоративне зако�

нодавство до світових стандартів.

Відповідно до ст. 5 даного Закону акціонерним визнається това�

риство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість

акцій рівної номінальної вартості. Для забезпечення стійкості АТ

зокрема, та стабільного росту економіки держави вцілому, номі�

нальна вартість випущених акцій товариства не може бути меншою

суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам. Поділ

акціонерних товариств на публічне та приватне пов'язаний з особ�

ливостями розповсюдження акцій цих товариств, та можливістю

власника продавати свою частку.
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Акціонерне товариство для ринкової економіки є найприйнят�

нішим видом підприємницького об'єднання, оскільки найповніше

забезпечує функцію концентрації й централізації капіталу і його

подальшого використання.

У широкому значенні під фінансовою діяльністю розуміють усі

заходи, пов'язані з мобілізацією капіталу, його використанням,

примноженням (збільшенням вартості), поверненням та фінансо�

вим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності су�

б'єкта господарювання.

Особливості фінансової діяльності, через які організація фінан�

сово�господарської діяльності у формі акціонерних товариств є

найприйнятнішою, наступні: 

а) поділ статутного капіталу на визначену кількість акцій рівної

номінальної вартості, яка може бути досить малою, що дає можли�

вість залучення як дрібних, так і великих інвесторів;

б) високий рівень мобільності акцій, особливо, якщо вони коти�

руються на біржі, а отже, мінімальні затрати на передачу прав вла�

сності;

в) спрощений порядок реалізації права на правонаступництво;

г) можливість розміщення емісії серед величезного числа інвес�

торів, значна частина яких не претендує на контроль над підпри�

ємством;

д) оплата вартості акцій може здійснюватися в грошовій та май�

новій формах.

Фінансування акціонерного товариства може здійснюватися за

рахунок надходження коштів від емісії акцій (простих і привілейо�

ваних), випуску облігацій, цінних паперів, що конвертуються в ак�

ції (конвертовані облігації), опціонів на придбання акцій. 

Специфіка фінансової діяльності акціонерних товариств визна�

чається особливостями формування статутного капіталу. В його

структурі виокремлюють власний та запозичений капітал. Перший

складається з коштів, отриманих від випуску і реалізації цінних

паперів та резервного капіталу, що утворюється в результаті відра�

хувань від прибутку та їх інвестування у виробництво. Власний

капітал також може збільшуватись від подальших випусків акцій,

реструктуризації активів. Запозичений капітал утворюється за

рахунок банківського кредиту та коштів, отриманих від випуску

облігацій.

в сучасних умовах Секція 1



Для успішного будівництва української моделі корпоративного

управління, яка формуватиметься в міру зростання ролі акціонер�

них компаній у суспільно�економічному житті країни, необхідно

розв'язати проблему створення дієвої системи управління фінансо�

вою діяльністю акціонерних товариств. Потрібно змінити те, що

значна кількість керівників українських компаній ігнорують прин�

цип корпоративного менеджменту, недооцінюють роль стратегіч�

ного планування, зосереджуючи свої зусилля на короткостроково�

му горизонті планування, а це є великою помилкою в управлінні

акціонерним товариством. Тому на сучасному етапі в центрі уваги

вітчизняних учених і практиків � пошуки шляхів залучення, ефек�

тивного використання і свідомого управління фінансами україн�

ських АТ.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ 

НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Л. В. Рудюк, 
здобувач кафедри "Фінанси", 

Інститут економіки та менеджменту Університету "Україна"
Науковий керівник: Л. Ф. Романенко,

д.е.н., професор

Поняття глобалізації вже давно вийшло за межі теоретичних

дискусій і стало частиною повсякденної реальності. Масштабність

нещодавньої світової фінансово�економічної кризи та глибина її

наслідків демонструють надзвичайно високий ступінь глобалізації

сучасного світового співтовариства. Міжнародна торгівля в умовах

глобалізованої економіки неможлива без розвитку автомобільного

транспорту і логістичної галузі. Розвиток автотранспортної галузі яв�

ляється необхідною складовою загального економічного росту і соці�

ального прогресу, основною рушійною силою процесів інтеграції

ринку в Євроазійському регіоні.

Зазначимо, що питання фінансового управління на автотранс�

портних підприємствах практично не висвітлюються в монографіч�

них дослідженнях. В той же час загальновідомий інструментарій ко�

роткострокового фінансового менеджменту малозастосований на цих

підприємствах або вимагає серйозної адаптації перед застосуванням в

силу специфіки, як виробничого автотранспортного процесу, так і
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готової продукції автотранспортних підприємств � послуги, котра, без

сумніву, відкладає відбиток  на управління, насамперед, оборотним

капіталом.

Оборотний капітал характеризує загальну вартість ресурсів у

грошовому виразі, інвестованих в оборотні активи автотранспортно�

го підприємства. Підвищення ефективності функціонування авто�

транспортного підприємства є одним з найважливіших завдань

управлінської діяльності.

Управління оборотним капіталом на автотранспортних підпри�

ємствах має базуватися на ідеї інтегрованого підходу, якому властива

системна цілісність, що поєднує різнорідні складові процесу фор�

мування оборотного капіталу. Управління оборотним капіталом має

передбачати вплив на його обсяг і структуру, а також джерела форму�

вання з метою підвищення ефективності його використання.

Управління оборотним капіталом на автотранспортних підпри�

ємств являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації

управлінських рішень, пов'язаних з його формуванням, ефективним

використанням та з організацією його обороту.

На нашу думку, основні напрями управління оборотним капіталом

автотранспортного підприємства за сучасних умов може відображати

концепція, яка є системою науково�обґрунтованих принципів. Ос�

новними структурними блоками концепції є: механізми, принципи,

основні функції, методи і завдання. 

Систему послідовних дій, направлену на підвищення ефектив�

ності використання оборотного капіталу називають механізмом

управлінням. Налагоджений механізм управління оборотним капіта�

лом на автотранспортних підприємствах передбачає: чітку поста�

новку цілей і завдань управління оборотним капіталом, а також кон�

троль за їх дотриманням у плановому періоді; удосконалення мето�

дики визначення й аналізу ефективності використання усіх видів його

оборотних активів; розробка напрямків оптимізації процесу управ�

ління оборотним капіталом, а також їх аналізу і впровадження; роз�

робка методики оперативного управління високоліквідними оборот�

ними активами; розробка загальної стратегії управління оборотним

капіталом; використання у процесі управління економічних методів і

моделей, зокрема під час аналізу і планування; орієнтацію на вико�

ристання внутрішніх важелів впливу на процес управління оборот�

ним капіталом.

в сучасних умовах Секція 1



Методологічними принципами концепції є: інтегрованість із

загальною системою управління автотранспортним підприємством;

комплексний характер формування управлінських рішень; динамізм

управління; орієнтація на стратегічні цілі розвитку; варіантність ви�

бору управлінських рішень. Методологічні принципи поєднані з

загальними принципами управління: системність, адаптивність, ці�

лісність, оптимальність, надійність, гнучкість, ефективність, коорди�

нація, науковість.

Підсумовуючи вищезазначене, слід зазначити, що сформовані

концептуальні основи управління оборотним капіталом на авто�

транспортних підприємствах враховують особливості кругообігу ка�

піталу в цій сфері діяльності. Прийняття управлінських рішень спря�

мовано на реалізацію кінцевої мети � забезпечення ефективної фінан�

сово�господарської діяльності за найвищого рівня ліквідності та

платоспроможності автотранспортного підприємства.

РЕФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ 
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Н. А. Рябова,
V курс, група 5А�з, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050) 85�666�04
В. Г. Корчагіна, 

к. е. н., науковий керівник

Бухгалтерський облік вважається складовою управління підпри�

ємством, його чітка побудова відповідно до змін, що відбуваються в

його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основ�

ного засобу одержання достовірної інформації для прийняття еко�

номічно обґрунтованих рішень і попередження ризику в фінансово�

господарській діяльності підприємств. Тому кожне підприємство в

процесі свого функціонування має на меті досягнення максималь�

ного ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного

управління ним. В свою чергу управління виступає творчим про�

цесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийня�

тих на основі даних бухгалтерського обліку, що відображають реаль�

ний стан речей на підприємстві. 

Дані, що є основою прийняття рішень, представлені у формі фі�

нансових звітів відповідних звітних періодів. Тому неможливо пере�
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оцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий

стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних

та перспективних господарських проблем. Як наслідок процес

підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організова�

ний відповідно до законодавства та забезпечувати повною, правди�

вою, неупередженою інформацією про результати діяльності і фі�

нансовий стан підприємства. 

Фінансова звітність є провідною категорією, що покликана за�

безпечити користувачів в інформації і як наслідок створити умови

для ефективної та цілеспрямованої роботи підприємства. Отже, ук�

раїнським підприємствам необхідно виходити на ринки капіталу

Європи та Америки, а також залучати іноземних інвесторів, у зв'язку

з цим з'являється потреба у реформуванні обліку шляхом подання

фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами фінансо�

вої звітності.

В зв'язку з цим важливим є формування і узагальнення інформа�

ції підприємствами згідно з міжнародними стандартами фінансової

звітності (МСФЗ), адаптація їх для України та вплив на вітчизняну

практику обліку. 

Можливість виходу України на міжнародні ринки капіталу безу�

мовно залежить від поняття та достовірності фінансової звітності

українських підприємств, на основі якої інвестор міг би приймати

рішення щодо  цілеспрямованості та обсягу інвестицій, здійснювати

контроль за їхнім ефективним використанням, а потенційні партне�

ри мали б змогу приймати рішення про можливості співпраці. Крім

того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області

управління організацією і надають значні переваги перед конку�

рентами. У суб'єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зрос�

тає можливість залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по

бізнесу, які допоможуть забезпечити економічне зростання і процві�

тання. У свою чергу суб'єкти, використовуючи МСФЗ, мають дос�

туп до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, що

слугує додатковим інструментом при їх виборі.

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності від�

бувається і в України. Але потребує тривалого часу й значних зусиль.

Переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандар�

тами дійсно є і вони незаперечні для більшості користувачів фінан�

сової звітності їх можна розцінювати як інструмент сталого розвитку

економіки і світових господарських зв'язків. Принципи, закладені в
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порядок фінансової звітності згідно з МСФЗ, роблять її адекватні�

шою і здатною відобразити істинний майновий стан організації. У

зв'язку з цим цінність МСФЗ важлива не тільки для іноземних, але

й для національних інвесторів також.

Враховуючи вищевикладене, потрібно відмітити, що реформу�

вання системи бухгалтерського обліку й фінансової звітності, по�

трібної як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам, є складовою

частиною сталого економічного розвитку в Україні. Тому перехід на

МСФЗ виступають на даний момент ефективним інструментом під�

вищення прозорості і зрозумілості інформації, що розкриває діяль�

ність суб'єктів господарювання, створює достовірну базу для ви�

знання доходів і витрат. 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
ТА ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: 

ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ

О. О. Савіна,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. 409�24�15
Науковий керівник: А. В. Коротєєва,

к.е.н., доцент

Охарактеризовано основні засоби в бухгалтерському та податко�

вому обліку, визначено шляхи гармонізації їх.

Нормативно�правова база України дає тлумачення двох понять,

навколо яких точаться постійно дискусії � "основні засоби" і "ос�

новні фонди". Методологічною основою формування у бухгалтер�

ському обліку інформації про основні засоби подано в Положенні

(стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", норми якого

поширюються на підприємства, організації та інших юридичних

осіб усіх форм власності (крім бюджетних установ).

Основні засоби � це сукупність матеріальних активів та предмет�

них цінностей як засобів праці, що перебувають на правах вла�

сності та володіння у господарюючих суб'єктів, утримуються та

експлуатуються у виробничій і невиробничій сферах, для здійс�

нення адміністративних і соціально�культурних функцій, протягом

тривалого терміну і вартість яких поступово переноситься на всі

нові вартості, створені підприємством протягом усього терміну та�

кої експлуатації. На разі, слід зупинитися стосовно іншого терміну �
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"основні фонди", яке використовується у відповідності з вимогами

податкового законодавства та його трактування подається в

Податковому кодексі України. Як показує практика, досить сут�

тєвим дискусійним питанням законодавства щодо основних засо�

бів залишається і визначення їх залишкової вартості як бази для

нарахування амортизації. Логічно, що чим довше актив знахо�

диться у виробничому процесі, тим меншою буде його залишкова

вартість і вона буде виражати ту частину первісної (переоціненої)

вартості, що залишилася після перенесення на готовий продукт

(послугу) вартості цього використовуваного об'єкта основних

засобів. Як у бухгалтерській чинній нормативній базі, так і у подат�

ковому законодавстві теж відсутнє трактування цього поняття.

Натомість у Податковому кодексі України окрім залишкової

вартості зустрічається термін "балансова вартість" без відповідного

визначення. У Ст. 8 вказано, що у разі здійснення витрат на при�

дбання основних засобів балансова вартість відповідної групи

збільшується на суму вартості їх придбання з урахуванням транс�

портних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених у

зв'язку з таким придбанням, без урахування сплаченого ПДВ, у разі

коли платник податку на прибуток підприємств зареєстрований

платником податку на додану вартість.

У разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних

засобів платником податку для власних виробничих потреб, балан�

сова вартість відповідної групи основних засобів збільшується на

суму всіх виробничих витрат, понесених платником податку, що

пов'язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію, а також

витрат на виготовлення таких основних засобів, що мають інші

джерела фінансування, без урахування ПДВ, у разі коли платник

податку на прибуток підприємств зареєстрований платником по�

датку на додану вартість. Для визначення реальної вартості об'єкту

основних засобів на кожний конкретний період обчислюють

залишкову вартість як різницю між їх первісною вартістю і сумою

нарахованого за період експлуатації зносу. 

Таким чином, по�суті, залишкова вартість і є балансовою вар�

тістю. Тобто, ці два поняття є цілком ідентичними, виходячи з їх

сутності. Так, як у валюті балансу відображається величина, що є

залишковою вартістю основних засобів, то доцільно її називати

балансовою, тією, що відображається у балансі.
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Таким чином, для максимального наближення бухгалтерського
обліку та вимог податкового законодавства, ми рекомендуємо ввести
у практику лише поняття "основні засоби" та внести до них лише ті
об'єкти, вартість яких більше за 1000 гривень, а також використову�
вати у бухгалтерському обліку поняття "балансова вартість", і ввести в
податкове законодавство термін "балансова вартість на кінець періоду".

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 
ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

А. Ю. Савченко, 
V курс, группа 5�МФ спеціальність «Фінанси та кредит»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050)�851�85�69
Л. В. Іванова,

ст. викладач, науковий керівник

Податкове планування � складова частина фінансово�господар�
ської діяльності підприємства, завданням якої є максимізація дохо�
ду за рахунок мінімізації податків. Плануючи податкові наслідки
своєї діяльності, важливо знати, куди, коли, як і скільки необхідно
сплатити податків, а також які існують способи, що позволяють не
переплачувати їх, максимізувати доходи законними способами та
методами і залишатися при цьому у межах бізнесової етики. Подат�
кове планування базується на знанні податкового права, чинного
податкового законодавства

Податкове планування має на меті регулювання процесу управ�
ління підприємством згідно стратегії його розвитку, враховуючи
чинне податкове законодавство.

Значення податкового планування в економіці підприємства, як
одного з найважливіших інструментів податкової та інвестиційної
політики, вимагає не тільки практичного застосування, але і науко�
вого обґрунтування економічного механізму даного процесу, спро�
можного усунути ризики, що виникають у зв'язку з оподаткуван�
ням господарської діяльності підприємств. У економічній науці
теоретичні та прикладні аспекти оподаткування суб'єктів господа�
рювання, у тому числі податкового планування, досліджуються
досить активно. Проте ряд питань даної проблеми вимагає подаль�
шого дослідження. Є необхідність розробки стратегії податкового
планування суб'єкта господарювання на основі управлінських рі�
шень, які пов'язані з його інвестиційною діяльністю, за допомогою
побудови ефективного економічного механізму податкового пла�
нування на підприємстві.
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Податкове планування є базовим інструментом управління фі�

нансово�господарською діяльністю підприємства. Воно є сполуч�

ною ланкою між різними стадіями єдиної системи загальноеконо�

мічного планування підприємства, якому властивий комплексний

характер, що розкривається в взаємодій із проявами управлінського

впливу у внутрішній структурі підприємства: фінансами, обліком,

маркетингом, постачанням, кадрами. Воно є однією з функцій

податкового менеджменту на підприємстві, і в умовах вартісного

підходу до організації бізнесу є одним з інструментів максимізації

ринкової вартості підприємства за допомогою генерації оптималь�

ного грошового потоку. Планування, слугує основним елементом

побудови поведінки підприємства з урахуванням податкової полі�

тики і при вартісному підході є комплексною задачею оптимізації

структури капіталу, оцінки податкової ситуації, структуризації по�

датків і формування системи типових рішень, які дозволяють до�

сягти максимальної величини вартості бізнесу. Будучи одним із діє�

вих інструментів розробки загальної економічної стратегії розвитку

підприємства, податкове планування суттєво впливає на інвести�

ційну політику на мікроекономічному рівні.

Економічний механізм податкового планування являє собою су�

купність організаційних форм планування, а також фінансово�еко�

номічних методів і інструментів регулювання й оптимізації подат�

кових потоків підприємства в поточному та перспективному періо�

дах для досягнення поставлених цілей, має багатомірну структуру.

Світовий досвід використання методів податкової оптимізації в

діяльності підприємств указує на те, що податкове планування є

одним із найважливіших компонентів внутрішнього фінансового

планування підприємств у розвинутих державах, де сплата податку

за стандартною ставкою свідчить про неналежну постановку подат�

кового планування на підприємстві. При податковому плануванні

зарубіжні підприємства скорочують розміри податкових ставок до

ефективних, використовуючи для цього податкові пільги. Можли�

вість ухилення від оподаткування, вживаючи пільги, зводиться до

мінімуму відповідним інституційно�правовим середовищем.

В основу управління податками покладенні три основні на�

прямки такого впливу: � взаємний вплив оподатковуваних баз різ�

них податків; � можливість перекладання всіх або частини податків

на споживача; � включення податкової складової в "кост�карту"

одиниці продукції і визначення впливу податкової складової на

вироблений і реалізований товарний асортимент.
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 
І ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

І. М. Саковський,
VІ курс, група ФН�61, спеціальність "Фінанси та кредит", 

Інститут економіки та менеджменту, к.тел. (096)152�55�80
Науковий керівник: Л. Г. Стожок,

к.е.н., доцент

Протягом всієї історії розвитку людства жодна держава не змо�

гла існувати без податків. Не зможе і Україна, особливо без такого

податку, як податок на прибуток підприємств. Але, на жаль, регу�

люючій функції цього податку як інструменту регулювання роз�

витку виробництва надається другорядне значення. 

Для нашої держави податок на прибуток підприємств � це на�

самперед важливе джерело наповнення бюджету. І справді, податок

на прибуток впевнено тримає друге місце за сумами зборів після

податку на додану вартість. Але Уряд не стоїть на місці і хоче збіль�

шити надходження від цього податку насамперед за рахунок збіль�

шення бази оподаткування. Але треба пам'ятати паралельно йде

збільшення кількості збиткових підприємств. При цьому про змен�

шення податкового тиску на виробників вже майже не згадується.

Мною було встановлено, що прибуток в умовах товарно�гро�

шових відносин є частиною новоствореної вартості, чистим дохо�

дом суб'єкта господарювання на вкладений капітал в умовах певного

рівня ризику. Його величина залежіть від виду діяльності та розвитку

різноманітних форм власності, а також ступеня втручання держави.

Як економічна категорія прибутку відбиває процес формування,

розподілу та перерозподілу доходів і є грошовою формою кінцевого

результату операційної, інвестиційної та фінансової діяльності під�

приємства, що впливає на зростання його капіталу та власності.

Важливе значення прибутку в системі макропоказника зумовлено

тим, що він є складовою валового внутрішнього продукту. Його ве�

личина суттєво впливає на обсяги і структуру ВВП і в кінцевому

підсумку, характеризує фінансові можливості держави в цілому. З

розвитком ринкових відносин з'являються нові фактори формування

прибутку, які потребують врахування підчас проведення економіч�

ного аналізу. Характерною негативною рисою сучасного становища

підприємств є зростання їх дебіторської та кредиторської заборго�
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ваності. Дисбаланс між дебіторською та кредиторської заборгова�

ності перетворюється на важливий фактор формування прибутку.

Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією,

тому на його формування впливають елективні процеси, що відбу�

ваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу суспільного

продукту, національного доходу, це підсумковий показник, який

відбиває результати фінансово�господарської діяльності підпри�

ємства як суб'єкта господарювання. Прибуток має не тільки фун�

кціональний, а й інституціональний характер, який виявляється

передусім у податковому законодавстві. Для забезпечення рівних

умов господарювання усім суб'єктам ринкових відносин необхідно

удосконалити податкове законодавство, передбачивши в ньому

встановлення залежності розміру податкової ставки від обсягу

одержуваного прибутку. Оподаткування прибутку підприємства від

звичайної діяльності на сьогоднішній день здійснюється за ставкою

25%. До 2004 року прибуток підприємства оподатковувався за став�

кою 30%.

Податок на прибуток займає друге місце по податковим надход�

женням до бюджету. Динаміка сум щорічних надходжень має тен�

денцію до зростання. Наприклад в 2010 р. порівняно з 2007 р. по�

даткові надходження зросли на 100,2 млн. грн.

Існують чимало недоліків системи оподаткування прибутку

підприємств: система відзначається нестабільністю (це стосується

як, баз оподаткування, ставок, так і методики обчислення й термі�

нів та порядку їх введення у дію); система не стимулює суб'єкти

господарювання накопичувати фінансовий капітал та його інвесту�

вати; наявність розбіжностей, сумнівних тлумачень окремих термі�

нів, положень, визначених у законах і підзаконних актах; високий

рівень оподаткування; авансова сплата податку призводить до ви�

лучення обігових коштів підприємств, що є особливо руйнівним в

умовах інфляції.

Треба чітко розуміти і вміти розраховувати базу оподаткування

податком на прибуток, яка розраховується зменьшенням суми ско�

ригованого доходу звітного періоду на валові витрати платника і

суму амортизаційних відрахувань. А для цього потрібно чітко зна�

ти, що включати до складу валового доходу та валових витрат, а що

ні, та вміти вірно розраховувати суми амортизаційних відрахувань.

Тому треба постійно слідкувати за змінами в податковому законо�

давстві України. 

в сучасних умовах Секція 1



УПРАВЛІННЯ НАПОВНЕННЯМ МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

О. В. Санчич,
V курс, група 5МФ, спеціальність "Фінанси і кредит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099)�982�73�32
Т. А. Чернявська,

к.е.н., доцент, науковий керівник

Місцеві бюджети є найважливішою складовою фінансової ос�
нови місцевого самоврядування. Їхня роль у суспільстві полягає у
тому, що саме завдяки місцевим бюджетам органи місцевого само�
врядування можуть надавати громадянам країни унікальні послуги
з урахуванням принципу територіального поділу. Якість цих послуг
залежить від обсягів доходів місцевих бюджетів. Тому тільки збіль�
шення доходів, розширення та оптимізація джерел є основною
передумовою якісного виконання органами місцевого самовряду�
вання функцій покладених Конституцією України і чинним зако�
нодавством, і, відповідно, забезпечення політичної та економічної
стабільності, демократизації суспільного життя та зростання добро�
буту населення.

1. Основним призначенням місцевих бюджетів є забезпечення
органів місцевого самоврядування таким обсягом бюджетних ре�
сурсів, який дав би можливість цим органам якісно виконувати свої
функції і повноваження.

2. Вплив місцевих бюджетів на соціально�економічні процеси у
державі забезпечується тим, що ці бюджети є важливим інструмен�
том розподілу і перерозподілу ВВП, фіскальним інструментом ор�
ганів місцевого самоврядування, інструментом економічного зрос�
тання територіальних громад та адміністративно�територіальних
формувань, інструментом соціального захисту населення та інстру�
ментом забезпечення функціонування і розвитку соціально�куль�
турної сфери.

3. На процес наповнення місцевих бюджетів впливають об'єк�
тивні та суб'єктивні чинники. Об'єктивні чинники в укрупненому
вигляді об'єднуються у три великі групи: 1) умови, в яких здійсню�
ються ці наповнення; 2) зміст бюджетних прав, які регулюють про�
цес наповнення; 3) механізми, які забезпечують наповнення місце�
вих бюджетів. До суб'єктивних чинників відносить практичну ді�
яльність усіх суб'єктів відносин, які організовують процес та безпо�
середньо пов'язані з формуванням дохідної бази місцевих бюдже�
тів.
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4. Організаційне забезпечення наповнення місцевих бюджетів

здійснюється місцевими радами, місцевими державними адмініс�

траціями, виконкомами місцевих рад, місцевими фінансовими ор�

ганами, територіальними органами Державного казначейства

України та Державної податкової служби України у процесі скла�

дання, розгляду, затвердження і виконання місцевих бюджетів. Між

цими органами окремі дії, які пов'язані з наповненням бюджетів,

не узгоджуються, що негативно відображається на якості виконан�

ня дохідної частини місцевих бюджетів.

5. Правове забезпечення наповнення місцевих бюджетів здій�

снюється за допомогою Конституції України, законів України та

цілого ряду нормативних документів органів державної виконавчої

влади і місцевого самоврядування. Вважаємо, що в окремих ви�

падках спостерігається неузгодженість між окремими законами,

законами та нормативними документами, а також між деякими

нормативними актами, що вносить хаос у процес мобілізації

надходжень до місцевих бюджетів та сприяє порушенням фінансо�

вого законодавства.

6. З метою удосконалення правового забезпечення наповнення

місцевих бюджетів та упорядкування відповідних законодавчих і

нормативних актів, доцільно: привести у відповідність до Консти�

туції України, Бюджетного кодексу України всі нормативні акти

органів державної виконавчої влади; внести зміни у законодавчі

акти, що стосуються бюджетної системи, відповідно до засад адмі�

ністративно�територіальної реформи та євростандартів.

7. Аналіз зарубіжної практики формування місцевих бюджетів

дозволяє обґрунтувати наступні рекомендації: чітко розподілити

компетенції щодо розв'язання конкретних завдань між централь�

ними органами влади та органами місцевого самоврядування і по�

ступово здійснювати перехід до децентралізації державних фінан�

сів; розширити перелік місцевих податків і зборів та посилити їх

фіскальну роль; вдосконалити механізм міжтериторіального фінан�

сового вирівнювання.

в сучасних умовах Секція 1



УПРАВЛІННЯ НОВОВВЕДЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Д. О. Свидський,
VI курс, група МО�52, спеціальність "Менеджмент організацій",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (097)�233�52�59
Ю. О. Шклярський,

к.е.н., доцент, науковий керівник

Здійснення цілеспрямованих змін, спрямованих на перетворен�

ня яких�небудь компонентів у структурі або функціонуванні органі�

зацій, називається процесом нововведень або інновацій. Нововведення

є однією з найважливіших сфер діяльності менеджера.

Інноваційний процес являє собою підготовку і здійснення інно�

ваційних змін і складається з взаємопов'язаних фаз, що утворюють

єдине, комплексне ціле. Ініціаторами нововведень можуть бути як

керівники вищої ланки, так і рядові співробітники або менеджери

нижчої ланки. Для здійснення інноваційного процесу велике зна�

чення має дифузія (поширення в часі вже одного разу освоєної і ви�

користаної інновації в нових умовах чи місцях застосування). Саме

тому інноваційний процес має циклічний характер. 

Говорячи про "менеджменті", американці майже завжди мають на

увазі постать "менеджера" � людини, суб'єкта управління, що діє в

деякій організації. У більш загальному сенсі вони застосовують тер�

мін "адміністрація", що більшою мірою відображає знеособлену сис�

тему управління. Коли кажуть "менеджер", то мають на увазі профе�

сійного управляючого, який усвідомлює, що він представник особ�

ливої професії, а не просто інженер або економіст, який займається

управлінням. 

У культурі розвинених капіталістичних країн поняття менедж�

мент дуже часто межує з поняттям бізнес. Бізнес � це діяльність,

спрямована на отримання прибутку шляхом створення і реалізації

певної продукції чи послуг. 

"Управління бізнесом" � це управління комерційними, господар�

ськими організаціями. Поряд з цим практично як синонім застосо�

вується термін business administration, який можна перекласти як

"ділове адміністрування". 

Термін "менеджмент" можна застосувати до будь�яких типів

організацій, але, якщо мова йде про державні органи будь�якого

рівня, більш правильно використовувати термін public administration �

"державне управління". 
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Сучасні інноваційні процеси досить складні і вимагають прове�

дення аналізу закономірностей їх розвитку. Для цього необхідні фа�

хівці, що займаються різними організаційно�економічними аспек�

тами нововведень � інноваційні менеджери. 

Інноваційні менеджери сприяють просуванню інноваційного

процесу, намагаються прогнозувати можливі катаклізми та шляхи їх

подолання. Для ринкової економіки характерна конкуренція само�

стійних фірм, зацікавлених в оновленні продукції, наявність ринку

нововведень, що конкурують один з одним. Тому існує ринковий

відбір нововведень, в якому беруть участь інноваційні менеджери. 

Необхідність у нововведеннях визначається поєднанням зовніш�

ніх та внутрішніх стосовно організації чинників. До зовнішніх при�

чин, які викликають необхідність нововведень, можна віднести такі

чинники:

1. Політичні: зміна політичного курсу країни; зміна керівників на

різних рівнях влади; зміни в законодавстві тощо.

2. Економічні: спад або піднесення економіки; зміна обмінних

курсів і процентних ставок; зміни в системі фінансування; висна�

ження сировинних ресурсів тощо.

3. Попит на ринку: відмова або, навпаки, підвищення попиту на

певні різновиди товарів та послуг.

4. Технологічні: виникнення нових виробничих технологій, ін�

формаційних систем та каналів комунікації; зміна умов доступності

до нових технологій.

5. Соціальні: зміна соціальних цінностей та смаків; поява нових

потреб; зміни соціальної структури тощо.

6. Конкуренти: поява нових конкурентів; занепад існуючих кон�

курентів.

7. Стихійні лиха або техногенні катастрофи.

До внутрішніх причин, які викликають необхідність нововве�

день, можна віднести такі чинники, як усвідомлення необхідності

або бажання розвивати нові напрями діяльності; збільшувати про�

дуктивність праці; поліпшувати якість; збільшувати обсяг продажу;

поліпшувати обслуговування; підвищувати мотивацію персоналу;

зберегти кадри; зміцнити позиції на ринку. 

Нововведення завжди несуть у собі певну частку ризику та непе�

редбачуваності.

в сучасних умовах Секція 1



АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. А. Семенова,
VI курс, група ТіКД�52, 

спеціальність "Товарознавство і комерційна діяльність",
Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (066)�345�33�71

А. М. Іванов,
к.е.н., доцент кафедри, науковий керівник

Ефективність господарської діяльності підприємства залежить

від взаємозв'язку засобів виробництва з трудовими ресурсами. Вихід

з ладу одного з цих елементів або незадовільне його функціонування

спричиняє зменшення загальної кількості виробленої підприємс�

твом продукції. Зменшення ефективності використання трудових

ресурсів призводить до зменшення продуктивності праці, що

зрештою вплине на прибуток, хоча на сучасному етапі виготовлення

продукції підприємства роблять більшу ставку на обладнання

виробництва більш сучасною технікою та машинами, все ж таки

трудові ресурси займають більшу частину питомої ваги витрат під�

приємства.

Проблемам ефективності використання трудових ресурсів при�

свячена значна кількість наукових праць відомих вітчизняних вчених:

Антоненка Л. А., Бабича Д. В., Бабич С. М., Богині Д. П., Гейця В.М.,

Голікова А. П., Долішнього М. І., Оникієнка В. В., Туган�Бара�

новського М. І., Чумаченка М. Г. та інших вчених. В Росії до питання

управління трудовими ресурсами зверталися Абалкін Л. І., Горелов М.О.,

Заславська Т. І., Кочетков О. П., Рябушкін Т. В. та інші вчені. Тео-
ретичну основу побудови концепції економіки знань сформували

праці теоретиків постіндустріального суспільства: Анчишкіна А. І.,

Белла Д., Друкера П., Іноземцева В. Л., Кастельса М., Портера М.,

Тоффлера Е. Процес якісного вдосконалення людських ресурсів від�

ображено в роботах засновників теорії людського капіталу Шульца Т.,

Беккера Г. та їх послідовників.

Основними показниками, які характеризують ефективність ви�

користання трудових ресурсів є дані про чисельність персоналу різ�

них категорій і професій, його кваліфікацію й освітній рівень, про

витрати робочого часу, кількість виробленої продукції чи виконаних

робіт, а також дані про рух особового складу підприємства.
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Для оцінювання трудових ресурсів використовується інформація

оперативної і бухгалтерської звітностей, дані табельного обліку, пер�

винних документів, матеріали хронометражу і фотографій робочого

дня, позаоблікові матеріали (протоколи виробничих нарад, докумен�

ти бюро економічного аналізу тощо).

Відповідно до напрацьованих у науковій літературі методик ана�

лізу ефективності використання трудових ресурсів аналіз здійсню�

ється за наступними етапами: аналіз чисельності, складу та руху ро�

бочої сили; аналіз використання фонду робочого часу; аналіз про�

дуктивності праці; визначення резервів підвищення ефективності

використання трудових ресурсів.

Весь світовий досвід економічних реформ свідчить про те, що

досягнутий економічний успіх зумовлювався підготовчими акціями,

пов'язаними з соціальною адаптацією ідей реформ у всіх рівнях сус�

пільства. Україна активно входить в світову спільноту, отже, і рівень

соціального захисту повинен відповідати в тій же мірі, що й еконо�

мічний розвиток, вимогам, що пред'являються до потенційних пре�

тендентів та членів міжнародних і регіональних організацій та інте�

граційних угрупувань. Всі норми міжнародного права відобража�

ються на процесах, що розвиваються в Україні на сучасному етапі,

узгодженням як Конституції України, так і законодавчої бази.

Основним чинником є Загальна Декларація прав людини. Всі питан�

ня, що стосуються населення, пов'язані із соціальною політикою

держави, яка рівною мірою захищає інтереси як окремої людини, так

і окремого регіону. З цього виходить, що головне призначення соці�

альної політики лежить у створенні умов для реалізації індивідом

свого потенціалу у всіх сферах суспільного життя, в т.ч. і трудового.

В умовах нових економічних і політичних трансформацій в Укра�

їні і стратегії євроінтеграції соціальна політика повинна розгляда�

тися як джерело організаційно�економічного механізму управління

трудовими ресурсами. Цей підхід передбачає, що організаційно�

правовий інструментарій системи державного управління трудовими

ресурсами повинен ґрунтуватися на Загальній Декларації прав люди�

ни, законодавчій базі і Конституції України, а також враховувати

відповідні Міжнародні соціальні стандарти. Це свідчить про те, що

індивід повинен мати нагоду узяти відповідальність за своє існу�

вання на себе, але при підтримці держави.

в сучасних умовах Секція 1



УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Семенюк А. В.,
7 курс, спеціальність "Менеджмент і адміністрування", 

Інститут економіки і менеджменту Університету "Україна"
Науковий керівник: Пішеніна Т. І.,

д.е.н., професор

На сучасному етапі розвитку економіки стає очевидним, що

жодна система керування не зможе успішно функціонувати, якщо

не буде містити в собі ефективну систему мотивації праці (як ос�

новний компонент мотиваційної сфери компанії), що спонукує

кожного конкретного працівника (робітника, техніка, інженера,

менеджера) працювати продуктивно і якісно для досягнення кон�

кретно поставленої мети. 

Розробка системи мотивації праці, що дозволяє найбільшою

мірою з'єднати інтереси й потреби працівників зі стратегічними

завданнями підприємства, є ключовим завданням кадрової служби.

У сучасному менеджменті все більшого значення набувають мо�

тиваційні аспекти. Мотивація персоналу є основним засобом за�

безпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації наяв�

ного кадрового потенціалу. Основна мета процесу мотивації � це

одержання максимальної віддачі від використання наявних тру�

дових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність і

прибутковість діяльності підприємства. 

Особливістю керування персоналом при переході до ринку є

зростаюча роль особистості працівника. Відповідно й міняється

співвідношення стимулів і потреб, на які може обпертися система

стимулювання. Для мотивації співробітників компанії сьогодні ви�

користають як фінансові, так і не фінансові методи винагороди.

Тим часом, певної картини про співвідношення окремих аспектів

мотиваційної сфери співробітників сьогодні й найбільш ефектив�

них методів керування ними ні теорія менеджменту, ні практика

керування персоналом не дає.

Проблема мотивації й стимулювання має свою історію в нашій

країні. У часи СРСР постійно йшли експерименти в цій області й

досвід передових колективів прагнули тиражувати по всій країні.

Аналізувалася західна й американська класика � Маслоу, Герцберг,

Аргирис, Мак�Грегор й ін. Наприкінці 70�х�початку 80�х рр. мину�
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лого століття багато уваги приділялося аналізу системи людських

відносин, людського фактора, особливо на досвіді "Дженерал Мо�

торс", IBM, японських "кружків якості". Однак в останні 10�12 ро�

ків у теорії й практиці мотивації й стимулювання праці спостерігав�

ся майже повний затишок. Вітчизняна соціологія праці й особливо

процвітаюча промислова соціологія майже зійшли на нуль. Зараз

разом із процесами економічного росту й відносної стабілізації в

економіці України позначився істотний перелом у цій сфері.

Державні, частки, корпоративні підприємства на практиці відчули,

що розвиток й успіх ринкових відносин неможливий без інтеграції

в "глобальні лихоманні зусилля" по пошуку нових сучасних форм

мотивації й стимулювання праці. У той же час у багатьох країнах

Західної Європи й у США мотиваційні аспекти керування персона�

лом компаній і фірм придбали велике значення, і ці методи й досвід

мотивації можуть бути з успіхом перенесені на український ґрунт.

Проблема мотивації персоналу досить широко розглядається

сьогодні в науковій і публіцистичній літературі. Однак, спроби

пристосувати класичні теорії мотивації до сучасності багато в чому

не систематизовані, що утрудняє практичне використання техно�

логій і методів мотивації. Складність практичної організації систе�

ми мотивації персоналу визначається так само слабкою вивченістю

особливостей мотивації працівників, зайнятих в окремих галузях

економіки й видах виробництва. Певну допомогу у вивченні струк�

тури мотивів і стимулів персоналу керівникам можуть зробити про�

ведені соціологічні дослідження з особливостей і тенденцій розвит�

ку мотиваційної сфери трудової діяльності сьогодні.

ПОКАЗНИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

О. О. Сьомін,
VI курс, група МО�52, спеціальність "Менеджмент організацій",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (067)�425�12�56
Ю. О. Шклярський,

к.е.н., доцент, науковий керівник

Сучасні вимоги ведення бізнесу вимагають постійної адаптації

до змін. Сьогодні жодне підприємство не може бути упевненим, що

його конкурентні переваги не будуть запозиченими іншими конку�

рентами.

в сучасних умовах Секція 1



Переважна більшість авторів зазначають, що конкурентоспро�

можність дуже динамічна економічна категорія, на визначення та

оцінку якої впливає ряд факторів, які також мають не статичний

характер. 

Управління конкурентоспроможністю продукції на сьогодніш�

ній день займає чи не центральне місце у загальній системі управ�

ління підприємством. Саме рух теоретичних розробок, концепцій

від маркетингового підходу в управлінні до концепції управління

конкурентоспроможністю продукції є найактуальнішими для

менеджменту підприємства, адже це вже не просто відповідальність

за збут окремого відділу, або певна функція, це інтегрований про�

цес, який складається із декількох взаємопов'язаних складових та

від якого залежить економічна спроможність підприємства в цілому.

Конкурентоспроможність � це динамічний процес пристосу�

вання до вимог і умов ринку. Необхідність постійно адаптовуватися

до конкурентних умов і вимог ринку породжує у виробника праг�

нення до забезпечення абсолютної конкуренто�спроможності, "ви�

ходу" за межі самої конкуренції в конкурентному середовищі. 

Під час проведення аналізу конкурентоспроможності продукції

основними її вимірами є показники. Показники конкурентоспро�

можності � це сукупність системних критеріїв кількісної оцінки рівня

конкурентоспроможності товару, які базуються на параметрах кон�

курентоспроможності. 

Перелік показників конкурентоспроможності залежить від

об'єкта досліджень, а також від обраної методики визначення кон�

курентоспроможності. 

Основою для побудови системи показників конкурентоспро�

можності є аналіз взаємодії потреби і товару, в ході якого здійсню�

ється їх порівняння та виявляється ступінь відповідності один од�

ному. Сумарний корисний ефект кожного товару по суті предс�

тавляє похідну декількох чинників, найважливішим з яких є якість

виробу. Саме воно є найважливішим критерієм успіху товарів в

конкурентній боротьбі на ринку.

Для оцінки рівня конкурентоспроможності застосовують схему

одиничних, групових та інтегральних показників. В основі розра�

хунку одиничних, комплексних та інтегральних показників лежать

параметри, що характеризують конкуренто�спроможність продук�

ції, які поділяються на: технічні, економічні та організаційно�ко�

мерційні.
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З позицій конкретного споживача найважливіше значення в

оцінці конкурентоспроможності мають зіставлення функціональ�

них, ергономічних та естетичних показників, а також надійності в

споживанні.

Показник конкурентоспроможності виробника повинен місти�

ти в собі два елементи: критерій, що відображає в динаміку ступінь

задоволення споживача, і часовий критерій ефективності вироб�

ництва.

Проблема вибору конкретного показника конкурентоспромож�

ності товару (або їх групи) розв'язується шляхом приведення його у

відповідність з певними критеріями. Зокрема, показник повинен:

– відображати результат бізнес�процесів виробництва, просу�

вання і реалізації певного товару;

– уособлювати показник ефективності, оскільки сам феномен

конкурентоспроможності відображає ефективність сукупності про�

цесів бізнесу відносно певного товару;

– бути об'єктивним, таким, що по можливості виключає екс�

пертні оцінки, і відображати прояв конкурентоспроможності в зов�

нішньому середовищі;

– враховувати баланс інтересів виробника і споживача;

– створювати зручність для проведення факторного аналізу (ве�

личина показника конкурентоспроможності повинна бути статис�

тично значущою величиною, варіабельною, чутливою до зміни зов�

нішнього і внутрішнього середовища підприємства).

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ MYSYSTERY SHOPPING
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

В РЕСТОРАНАХ

В. О. Серба,
V курс, група ГРС�52�11, спеціальність "Готельно�ресторанна справа", 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини "Україна",
к. тел. 0963312031

Науковий керівник: О. С. Шевчук,
к. пед. н., доцент

Ресторанна сфера одна з високорентабельних галузей світової

економіки у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і соці�

ального розвитку України. Забезпечення поліпшення якості обслу�

говування � це досить важкий і тривалий процес. Його успішність

в сучасних умовах Секція 1



залежить від зрілості фахівців із менеджменту у компанії, залучення

професіоналів для виконання вузьких специфічних задач, а також

ретельного планування для забезпечення якісного обслуговування.

Якість обслуговування споживачів � це визначальний фактор

конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарс�

тва. Надання широкого спектру послуг поряд із високою їх якістю

може забезпечити високу ефективність діяльності підприємства.

Тому тема роботи актуальна та доцільна.

Під час проведення широкого теоретичного дослідження сучас�

ного стану роботи підприємств ресторанного господарства та тен�

денцій їх розвитку було виявлено, що ресторанна сфера як одна з

високорентабельних галузей світової економіки, у ХХІ ст. стає

провідним напрямом економічного і соціального розвитку України.

Міжнародний досвід свідчить, що необхідною передумовою ак�

тивного та успішного розвитку цієї галузі є якісне обслуговування.

Одним із недоліком роботи персоналу із споживачами є брак

контролю, що призводив до неуважного обслуговування клієнтів.

Тож слід запропонувати користування послугами таємного покуп�

ців (ТП), тобто впровадити метод Mystery Shopping.

Mystery Shopping � це метод включного спостереження (partici�

pant observer). Mystery Shopping використовується у формі довго�

строкових чи постійних програм контролю сервісу і мотивації пер�

соналу в сервісних мережах. Модифікації програми включають ви�

користання аудіо і відеозапису процесу обслуговування.

Критеріями успішності програми Mystery Shopping є опера�

тивність звітності, об'єктивність інформації, відповідність профілю

ТП профілю дійсних споживачів сервісної компанії тощо.

Причиною впровадження програми Mystery Shopping по�перше

є можливість створити на її основі систему мотивації, що стимулює

персонал обслуговувати споживачів краще � завдяки залежності між

якістю сервісу і винагородою співробітників і, по�друге, оперативно

виявляти недоліки в обслуговуванні � для їх наступного усунення,

наприклад, через додаткове навчання персоналу. У результаті програ�

ма Mystery Shopping допомагає компанії домогтися відмінної якості

обслуговування споживачів і вистояти в конкурентній боротьбі.

Перед початком користування послугами таємного покупця ке�

рівництво ресторану повинно зібрати загальні збори персоналу для

повідомлення про перевірки і принцип роботи таємного покупця. 
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Керівництво ресторану для отримання реальних результатів від
Mystery Shopping та дійсного підвищення якості обслуговування
повинно разом з введенням нового методу, розробити стійку та
ефективну систему заохочення, тобто систему премій та штрафів.
Тож можна ввести наступні премії:

– премія за п'ятиразове повернення споживача, якщо споживач
повертається до закладу 5 разів, офіціанту, який обслуговував його
принаймні 3 рази, дається премія у розмірі 100 грн;

– у випадку висловлення офіціанту подяки в анкеті, що нада�
ється із розрахунковим чеком, він отримує 40 грн;

– якщо офіціант за зміну "назбирає" більш ніж 150 грн. "чайо�
вих", йому відразу видається премія у розмірі 10 % від "чайових".

Запропоноване введення системи контролю роботи персоналу
Mystery Shopping, на базі якої впроваджена системи премій й
штрафів підвищить якість ресторанних послуг, збільшить ефектив�
ність та позитивний вплив на якість обслуговування споживачів.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ 
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Л. В. Серякова,
V курс, група МФН�52, спеціальність "Фінанси і кредит",

Білоцерківський інститу економіки та управління, тел. (096)�650�10�87
В. А. Ісаєнко,

к. екон. н., науковий керівник

Основи фінансового менеджменту у теоретичному й практично�
му плані потребують сьогодні в Україні подальшої розробки і вдоско�
налення. У більшості випадків на український ґрунт механічно пере�
носяться методи й прийоми фінансового менеджменту, запозичені з
країн ринкової економіки, які без урахування особливостей вітчизня�
них умов важко адаптуються до практичної господарської діяльності.

Через відсутність ефективного фінансового менеджменту для під�
приємств хронічними стали проблеми нестачі фінансових ресурсів,
постійного пошуку джерел фінансування, форм і методів раціональ�
ного використання обмежених коштів. Щоб вийти із кризової ситу�
ації, в якій опинилися сьогодні підприємства України, потрібні нові
якісні підходи до їхнього виробничого потенціалу й управління фі�
нансами підприємств. Раціональне розв'язання проблеми залежить
насамперед від прийняття обґрунтованих фінансових рішень, оскіль�
ки саме фінансовий менеджмент передбачає формування, розподіл і
раціональне використання фінансових ресурсів. 

в сучасних умовах Секція 1



В основі фінансового менеджменту лежить неокласична еконо�

мічна теорія та її сучасні модифікації (інституціоналізм, неоінституці�

оналізм, лібералізм тощо), а також теорія управління.

Фінансовий менеджмент � це специфічна сфера діяльності, яка

може здійснюватися лише за таких умов:

� наявності законодавства, яке визначає поведінку підприємства в

умовах ринку;

� існування різних форм власності;

� фінансового ринку, конкурентного середовища;

Характерна риса фінансового менеджменту � використання до�

сягнень інших наук, досвіду, усіх прогресивних перетворень у практи�

ці господарювання. Фінансовий менеджмент привносить в еконо�

міку підприємства нову систему цінностей, змінює пріоритети і тен�

денції її розвитку. З ним зв'язують упровадження принципове нових

форм і методів фінансової роботи, активний вплив на ефективність

господарювання".

Як система управління фінансами підприємств фінансовий ме�

неджмент являє собою процес розробки мети управління їхніми фі�

нансами та її досягнення за допомогою методів і важелів фінансового

механізму. В цьому аспекті фінансовий менеджмент не лише є сис�

темою ефективного управління фінансовими ресурсами, а й однією із

ключових підсистем загальної системи управління суб'єкта господа�

рювання, в межах якої вирішуються питання:

� забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в про�

цесі його розвитку;

� оптимізація грошового обігу і підтримання постійної плато�

спроможності підприємства;

� забезпечення реалізації економічних інтересів суб'єктів фінан�

сових відносин;

� забезпечення мінімізації фінансових ризиків.

Отже, сутність категорії "фінансовий менеджмент" підтверджує її

актуальність в сучасних умовах господарювання та розвитку еконо�

міки. Чимало аспектів змісту поняття "фінансовий менеджмент" за�

лишаються нерозкритими і потребують поглиблення розробки теоре�

тичних і методологічних проблем фінансового менеджменту.

Фінансовий менеджмент � це наука та галузь практичної

діяльності щодо управління фінансами підприємства будь�якої

форми власності та організаційно�правової форми, спрямованої на

досягнення його стратегічних і тактичних цілей: постійне зростання

доходів і прибутку, раціональне їх використання та максимізацію

ринкової вартості підприємства.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

М. Л. Синова,
IV курс, група ФН�41, спеціальність "Фінанси і кредит",

Білоцерківський інститут економіки та управління, 
к. тел. (098)�830�44�77

О. М. Загурський,
к.е.н., доцент, науковий керівник

Проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності

вітчизняних підприємств набуває принципового значення, оскіль�

ки її вирішення дасть змогу перейти до створення і використання

технологій більш високого рівня, а отже, прискорити економічне

зростання національної економіки. Відтак зростає і потреба в зна�

ходженні науково�обґрунтованої методики оцінки економічної

ефективності інноваційної діяльності, оскільки розробка і впро�

вадження у виробництво нововведень вимагають значних витрат і

відповідно мають високий ступінь ризику.

Інноваційний проект це система взаємопов'язаних цілей і про�

грам їхнього досягнення, що являють собою комплекс науково�

дослідних, дослідно�конструкторських, виробничих, організацій�

них, фінансових, комерційних й інших заходів, відповідним чином

організованих, оформлених комплектом проектної документації і

забезпечуючих ефективне вирішення конкретного науково�техніч�

ного завдання, вираженого в кількісних показниках і приводить до

інновації.

Інноваційний проект охоплює всі стадії інноваційної діяльнос�

ті, пов'язаної з трансформацією науково�технічних ідей у новий чи

удосконалений продукт впроваджений на ринку, у новий чи удос�

коналений технологічний процес, використаний у практичній ді�

яльності або в новий підхід до соціальних послуг.

Інноваційні проекти відносяться до категорії найбільш високо�

го ризику для інвестицій, тому при пошуку інвестицій з комерцій�

них джерел ініціатору інноваційного проекту потрібно реально оці�

нити свої шанси. Ризик інноваційних проектів враховує імовірніс�

ний характер очікуваного результату в умовах невизначеності.

На практиці оцінка інноваційних проектів суб'єктів господарю�

вання проводиться на основі критеріїв, що враховують основні

фактори впливу на їх ефективність: науково�технічні, економічні,

виробничі, ринкові, соціальні, екологічні.
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Одним із найпростіших методів, який широко використову�

ється, є метод відбору інноваційних проектів за допомогою пере�

ліку критеріїв. Сутність його полягає в такому: розглядається відпо�

відність проекту кожному з установлених критеріїв і за кожним

критерієм оцінюється проект. Метод дає змогу виявити всі пере�

ваги та недоліки проекту і гарантує, що жоден з критеріїв, які необ�

хідно взяти до уваги, не буде забутий.

У разі необхідності формалізації результатів аналізу проектів за

переліком критеріїв використовується бальний метод оцінки про�

екту. Для цього окреслюються найважливіші чинники, що визна�

чально впливають на результати проекту (складають перелік кри�

теріїв). Критеріям надається вага залежно від їх відносної важли�

вості. Відносна значущість чинників � "дуже високий", "високий" і

т. д. виражається кількісно. Загальну оцінку за даним методом одер�

жують шляхом перемноження вагових рангів критеріїв на відносні

значення чинників.

Слід сказати, що дані методи можуть дати досить чітке уявлення

про ефективність того чи іншого проекту.

Отже, на сучасному етапі розвитку країни інноваційна діяль�

ність має дуже велике значення, оскільки являє собою інструмент

прискорення економічного зростання національної економіки.

Держава повинна стимулювати розвиток інноваційних процесів в

країні, створюючи для цього необхідні організаційні та правові

умови. Важливим є правильний вибір суб'єктами господарювання

методу оцінки ефективності інноваційних проектів, оскільки вони

є ризиковими і потребують великих витрат. На нашу думку ефек�

тивним є поєднання кількох методик, що дасть змогу отримати більш

точніші результати і прийняти обґрунтовані управлінські рішення.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО 
ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

В. Ю. Сипливчак,
V курс, група 5�МА, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (066)�847�77�72
В. Г. Корчагіна,

к.е.н., доцент, науковий керівник

Глобалізація економічних процесів та інформаційних техноло�

гій, розвиток всесвітнього ринку інвестицій потребує запровад�

ження єдиних світових стандартів бухгалтерського обліку та фінан�

сової звітності.

Актуальності цьому питанню додають внесені зміни до Закону

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра�

їні" з 14 січня 2012 року, які визначають доцільність застосування

міжнародних стандартів при складанні фінансової звітності під�

приємствами України (крім випадків, коли обов'язковість застосу�

вання міжнародних стандартів не визначена законодавством).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО)9 "За�

паси" було затверджено наказом Міністерства фінансів України від

20 жовтня 1999 року і розроблено на основі Міжнародного стан�

дарту бухгалтерського обліку (МСБО)2 "Запаси" з урахуванням на�

ціональних особливостей економіки України, тому доцільно про�

вести їх порівняльну характеристику. 

Так, національний стандарт щодо обліку запасів має ряд спіль�

них моментів з міжнародним стандартом, зокрема, щодо:

� сфери застосування цих стандартів; 

� умов визнання запасів і основних понять, пов'язаних з ними; 

� рекомендацій щодо використання методів оцінки запасів і

вимог до оцінки різних елементів звітності; 

� розкриття інформації про запаси у різних формах фінансової

звітності. 

Порівнюючи ці стандарти можна дійти висновку, що вони в ці�

лому з усіх ключових питань є ідентичними. Однак є і певні від�

мінності, а точніше нюанси їх застосування. МСБО 2 приділяє

значно більшу увагу визначенню чистої реалізаційної вартості запа�

сів, ніж вітчизняний П(С)БО 9. Однак, в цілому дані вимоги також

співпадають. МСБО 2 акцентує увагу на тому, що у кожному на�

в сучасних умовах Секція 1



ступному періоді здійснюється нова оцінка чистої вартості реалі�

зації. Хоча П(С)БО 9 і не заперечує цього, однак, прямо про це й не

зазначає.

Ще одним з акцентів МСБО 2 у питанні визначення чистої

вартості реалізації є те, що матеріали та інші допоміжні матеріали,

утримувані для виробництва запасів, не списуються частково нижче

собівартості, якщо очікується, що готова продукція, виготовлена з

них, буде реалізована за собівартістю або вище від собівартості.

Проте, коли падіння ціни матеріалів указує на те, що собівартість

готової продукції буде вищою за чисту вартість реалізації, матеріали

за МСБО 2 частково списуються до чистої вартості реалізації. Віт�

чизняний П(С)БО 9 не описує даний нюанс обліку виробничих

запасів. Особливістю обліку запасів за міжнародними стандартами

є те, що загальна балансова вартість запасів розкривається у балансі

згідно з класифікаціями, прийнятими для суб'єкта господарювання.

МСБО 2 при цьому наводить рекомендовану класифікацію: товари,

виробничі запаси, виробничі допоміжні матеріали, незавершене

виробництво, матеріали та готова продукція. Статті балансу за віт�

чизняною нормативною базою мають регламентовану класифіка�

цію: виробничі запаси, поточні біологічні активи, незавершене

виробництво, готова продукція, товари. В примітках до фінансової

звітності наводиться інформація щодо виробничих запасів у такому

розрізі: сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та ком�

плектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні мате�

ріали, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призна�

чення, поточні біологічні активи, малоцінні та швидкозношувані

предмети, незавершене виробництво, готова продукція, товари. Це

є одним з прикладів регламентації вітчизняної фінансової звітності

на відміну від зарубіжного досвіду в цілому та міжнародних стан�

дартів фінансової звітності зокрема. 

В рамках даного питання доцільним є перегляд форм первинної

облікової інформації згідно з вимогами ринкової економіки та між�

народних стандартів, перегляд вимог до регламентації форм фінан�

сової звітності як в цілому, так і в частині обліку виробничих запа�

сів; розробка конкретних методик з визначення чистої вартості реа�

лізації та оцінки незавершеного виробництва.
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Скарженівська О. О.,
6 курс, крупа ФН�61, Інститут економіки та менеджменту 

Науковий керівник: Сторожук О. В.,
к.е.н., профессор

Детальний розгляд питання про спрощену систему оподатку�

вання, можна зробити висновок про необхідність її запровадження,

оскільки вона дає змогу малим підприємствам полегшити ведення

податкового обліку, а також зменшити суми платежів до бюджетів. 

Важливим є те, що підприємець, будь це фізична чи юридична

особа, може самостійно обрати спосіб оподаткування на спрощеній

системі, або ж залишитись на загальноприйнятій системі оподатку�

вання. Ефективність функціонування економіки у розвинутих кра�

їнах значною мірою залежить від оптимального співвідношення в

ній малого, середнього та великого бізнесу. Взаємодія держави і

малого бізнесу в країнах із розвинутою економікою здійснюється

на взаємовигідних умовах і має тривалий характер. Як доводить

аналіз світового досвіду, роль держави в ринковій економіці

залежить від забезпечення конкурентоспроможності національної

економіки, створення однакових сприятливих умов для розвитку

різних форм бізнесу, у тому числі малого бізнесу, а також всебічної

підтримки підприємництва й приватної ініціативи. При цьому по�

датки є найнадійнішим та найефективнішим важелем стимулюван�

ня розвитку підприємництва.

Сучасна система оподаткування сфери малого підприємництва

в Україні являє собою комбінацію багатьох податків та обов'язко�

вих платежів і деяких альтернативних спрощених податкових тех�

нологій (єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва,

фіксованого податку для ринкових торговців і спеціального тор�

гового патенту для суб'єктів господарювання сфери роздрібної тор�

гівлі й побутових послуг окремих територій). Головною метою за�

провадження спрощених режимів оподаткування було досягнення

більше соціальних, ніж економічних цілей. Саме завдяки знижен�

ню податкового навантаження й спрощенню механізму адміністру�

вання сплати податків було створено сприятливі умови для само�

зайнятості працездатного населення і зменшено соціальне напру�

ження в країні без витрат бюджетних коштів.

в сучасних умовах Секція 1



Держава повинна навчитися правильно використовувати до�

ходи та відмовитися від діючої нині жорсткої зарегульованості еко�

номіки, яка наштовхує підприємництво в "тінь", необхідно досягти

збалансованості інтересів бюджету та конкретного суб'єкта підпри�

ємницької діяльності

В Україні ще спостерігається багато невизначених моментів що

стосуються спрощеної системи, зокрема використання її підпри�

ємцями для різного роду махінацій з капіталом, а також проблеми

пов'язані з можливістю подвійного оподаткування якщо відванта�

ження продукції відбулось до переходу на спрощену систему опо�

даткування, а оплата � після цього, та інші. Мають місце ще багато

чинників, які негативно впливають на підприємницьке середо�

вище, пригнічуючи виробництво та заганяючи діяльність у "тінь".

Серед них: надмірний податковий тиск, утиски з боку місцевої вла�

ди та контролюючих органів тощо. Є й інші питання, від вирішення

яких залежить гармонійний розвиток малого бізнесу в Україні. 

Для полегшення ситуації необхідно досягти стабільності по�

даткового законодавства, яке забезпечило б: введення в дію законо�

давчих актів по питаннях оподаткування не раніше ніж через рік з

моменту їх прийняття; сталість ставок пільг та правил оподатку�

вання на протязі мінімум трьох років з моменту введення в дію

актів податкового законодавства, а також податкового законодавс�

тва відносно платників, які беруть участь в цільових державних

інвестиційних програмах на протязі усього часу їх дії.

Та, не зважаючи на значні недоліки в спрощеній системі опо�

даткування, її впровадження є кроком назустріч малим підприємс�

твам і прямим стимулом для подальшого їх розвитку, що сприятиме

економічному розвитку нашої країни. Більшість громадян, котрі

здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної

особи, вже не мають сумнівів щодо переваги спрощеної системи

оподаткування, обліку її звітності. Підтвердженням цього є не

лише позитивні відгуки у пресі та серед платників податку, а й

значне збільшення кількості охочих обрати спрощену систему

оподаткування.
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РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ
РИЗИКІВ НА УКРАЇНСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

О. М. Сливканич,
V курс, група 5�МБ, спеціальність "Банківська справа",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099)�745�32�68
М. А. Постовий,

ст. викладач, науковий керівник

Розвиток механізму хеджування валютних ризиків на україн�

ському валютному ринку, був практично відсутній досить довгий

час. Тому особливої уваги заслуговує питання сучасного стану цієї

проблеми та перспективи подальшого розвитку.

Відповідно до постанови НБУ №111 від 13 квітня 2011 року

"Про внесення змін до деяких нормативно�правових актів Націо�

нального банку України", які вступили в силу з 20 травня 2011 року,

були запровадженні важливі нововведення у справі хеджування ва�

лютних ризиків. Серед них, найбільш значущими, є можливість для

банків здійснювати форвардні угоди та операції своп.

Однак, це не перші запровадження інструментів хеджування в

Україні. У 2003 році на Українській міжбанківській валютній біржі

розпочались торги розрахунковими ф'ючерсними контрактами на

курс гривні до долару. Проте цей інструмент так і залишився неза�

требуваним ринком. Згодом на біржах готували і продаж форвард�

них контрактів. Але й цей проект не запрацював. Скептичність

ставлення керівництва НБУ до інструментів хеджування валютних

ризиків, стали головною причиною цих фіаско. Вони вважали, що

в умовах відсутності в Україні розвиненого фінансового ринку, ва�

лютні деривативи є малокорисними та привабливими для валют�

них спекулянтів.

На ті часи, основним напрямом регулювання валютного ринку,

було забезпечення максимального впливу НБУ на валютний курс,

утриманням його в оптимальних, на думку чиновників і політиків,

рамках. Така політика фіксації курсу, протягом тривалого часу,

надавала номінальну стабільність валютного курсу, яка була озна�

кою стабільності національної грошово�кредитної системи. Але

масована девальвація гривні, восени 2008 року, дала зрозуміти, чим

довше курс залишається фіксованим, тим більш неочікувані та

небезпечні наслідки фіксації.
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У відносинах із МВФ, Україна зобов'язалася  провести карди�

нальну лібералізацію валютного ринку, забезпечити високий рівень

гнучкості процесу курсоутворення, запровадити ефективні інстру�

менти управління валютними ресурсами та ризиками. Значною

перешкодою, виконання цих зобов'язань, була наявність пенсійно�

го збору з операцій в іноземній валюті, що робило хеджування ва�

лютних ризиків занадто коштовним. З цієї причини, Національний

банк ініціював просування законопроекту про скасування цього

збору. З метою пошуку доцільної політики, НБУ почав проводити

реформування. Суть змін полягала у перефункціонуванні із забез�

печення підтримки курсової і цінової стабільності, до контролю

над інфляцією. Згодом політика НБУ змістить невеликий акцент на

користь жорсткої монетарної політики.

На думку експертів, перше, що можуть принести зміни � підви�

щення ліквідності грошового ринку. Запровадження операцій своп

та форвардних угод, сприятиме зниженню ставок, зменшенню бан�

ківських ризиків, одержанню ресурсів для більш довгострокового

кредитування.

У той же час, експерти застерігають, про виникнення негатив�

них явищ, таких, як непостійність курсу гривні, можливості для

спекуляцій, надлишок валютної ліквідності.

Требо розуміти, що самі по собі валютні деривативи не здатні

стабілізувати валютний ринок. Необхідно здійснювати активний

пошук та впровадження нових, дієвих методів управління та інс�

трументів хеджування. Наприклад, із введенням   заборони на

кредитування в іноземній валюті, доречно провести реструктури�

зацію валютної заборгованості. Вслід за впровадженням операцій

своп та форвардних угод, обміркувати, як зробити можливим,

затребуваний продаж на біржах, таких інструментів, як опціони та

фінансові ф’ючерси. Розпочати здійснювати більш кількісно та

якісно, лізингові, факторингові та форфейтингові операції у банках

та інших фінансово � кредитних установах.

Для постійного і ефективного розвитку механізму управління

станом валютного ринку, механізму хеджування валютних ризиків,

необхідно спиратись на світовий досвід, проводити рішучі, обду�

мані та результативні реформування у законодавчій та інших сфе�

рах економіки.
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АДМІНІСТРУВАНННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО МІСЦЕ У ФОРМУВАННІ ДОХІДНОЇ

ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУУКРАЇНИ

Т. В. Сліпченко,
6 курс, група ОА � 52, спеціальність "Облік і аудит",

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Науковий керівник: Маркіна Л. Ю.,

доцент кафедри

В Україні податок на додану вартість введено, починаючи з 1

січня 1992 року, відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України

від 20.12.91 № 2007�ХІІ "Про податок на добавлену вартість".

Редакція зазначеного закону була лаконічною, чіткою і визначала

платників податку, об'єкти оподаткування, оподатковуваний обо�

рот, перелік товарів, робіт, послуг, звільнених від сплати податку,

ставки податку, порядок його нарахування і зарахування до бюд�

жету, терміни сплати, відповідальність платників і контроль за над�

ходженням податку. Сума податку на добавлену вартість, що

підлягала сплаті до бюджету, визначалася як різниця між сумами

податку, отриманими від покупців за реалізовані товари (роботи,

послуги), і сумами податку, сплаченими постачальникам за матері�

альні ресурси, паливо, роботи, послуги, вартість яких віднесена на

витрати виробництва і обігу. Законом також визначався перелік то�

варів, робіт і послуг, що звільнялися від сплати податку на добав�

лену вартість. У разі перевищення суми сплаченого постачальни�

ком податку суми податку, належної сплаті до бюджету, різниця, що

виникала, зараховувалася у рахунок наступних платежів або від�

шкодовувалася за рахунок загальних надходжень цього податку

щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

Водночас за деякими операціями, звільненими від оподаткування,

відшкодування не здійснювалося, а суми податку, сплачені поста�

чальникам за такі товари (роботи, послуги), відносилися на собі�

вартість виробництва і обігу.

Податок на додану вартість є одним з бюджетоутворюючих дже�

рел. Проте надання численних пільг, особливий порядок оподатку�

вання для деяких галузей промисловості і, в першу чергу, спрощена

система оподаткування суб'єктів малого бізнесу призводили до не�

виправданого звуження бази оподаткування. Крім того, нестабіль�

ність і недосконалість чинного законодавства, використання
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вексельних розрахунків, давальницьких (толінгових) схем, а також

незадовільне адміністрування знижували фіскальну функцію по�

датку на додану вартість. Внаслідок застосування кримінальних схем

в зовнішньоекономічній діяльності, мало місце відшкодування по�

датку на додану вартість без фактичного здійснення експортних

операцій.

За період дії Закону України "Про податок на додану вартість",

який до 01.01.2011 року був основним законодавчим актом, що ре�

гулює питання адміністрування та відшкодування ПДВ, до нього

127 законами України було внесено 644 зміни та доповнення. Вне�

сення вищезазначених змін та доповнень стало наслідком непослі�

довності податкової політики, що здійснювалася різними урядами

з метою вирішення поточних проблем і різних пріоритетів шляхом

прийняття ситуаційних рішень щодо регулювання цих процесів за

рахунок як інтенсивних факторів впливу (наприклад: вдосконален�

ня порядку визначення і адміністрування ПДВ), так і екстенсивних

(наприклад: необгрунтоване розширення податкової бази внаслі�

док застосування пільг для окремих галузей та суб'єктів спеціаль�

них економічних зон і територій пріоритетного розвитку). Зміни та

доповнення, які вносилися до Закону України "Про податок на

додану вартість", суттєво змінювали податкову політику і, як наслі�

док, впливали на стан загальної ефективності адміністрування та

відшкодування ПДВ.

Податок на додану вартість є основним джерелом наповнення

Державного бюджету України. Податковим кодексом України,

який набрав чинності з 1 січня 2011 року, удосконалено правові

норми щодо ПДВ шляхом забезпечення більш детальної правової

регламентації його справляння, усунення прогалин, що мали місце

в попередньому законодавстві й використовувалися для уникнення

від сплати податку. Залишається "правило першої події" для визна�

чення податкових зобов'язань (ст. 187) та податкового кредиту (ст.

198.2).

Визначено правило розподілу податкового кредиту при одно�

часному здійсненні платником операцій, які підлягають оподатку�

ванню ПДВ та звільнені або не є об'єктом ПДВ.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

А. І. Слітинська,
VІ курс, група МО�52, 

спеціальність "Менеджмент організацій і адміністрування",
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 

к. тел. (063) 990 92 60
Науковий керівник: Ю. О. Шклярський,

д.е.н., доцент, професор кафедри

В умовах переходу до ринкової економіки виникає ще одне

джерело нарощування капіталу і фінансування відтворення � фі�

нансові інвестиції. Слід відзначити, що фінансові інвестиції хоча і

набувають все більшого поширення, однак і на сьогоднішній день

залишаються відносно новим та недостатньо дослідженим явищем

у діяльності суб'єктів господарювання.

Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі,

вони визначають загальний ріст економіки. В результаті інвесту�

вання засобів в економіку збільшуються обсяги виробництва, росте

національний прибуток, розвиваються та йдуть в перед в еконо�

мічній конкуренції галузі та підприємства, що в найбільшому сте�

пені задовольняють попит на ті чи інші товари та послуги.

Інвестиції, що утворюються за рахунок національного прибут�

ку, в результаті його розподілу, самі обумовлюють його ріст, розши�

рене відтворення. При чому, чим ефективніше інвестиції, тим біль�

ше ріст національного прибутку, тим значніші абсолютні розміри

накопичення (при даній його частці), які можуть бути знову вкла�

деними в виробництво. При достатньо високій ефективності інвес�

тицій приріст національного прибутку може забезпечити підви�

щення частки накопичення при абсолютному рості споживання.

Стан інвестиційного ринку в цілому та окремих його складових

сегментів характеризують такі елементи, як попит, пропозиція, ціна і

конкуренція. Їх співвідношення постійно змінюється. Цей загаль�

ний стан динаміки інвестиційного ринку є складним економічним

явищем, оскільки воно формується під впливом безлічі різноспря�

мованих внутрішньо ринкових та загальноекономічних факторів. 

У той же час кожному інвестору важливо знати ступінь активності

інвестиційного ринку, де він збирається діяти.
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Дійсність інвестиційної діяльності, як на мікро так і на макро�

рівні, визначається ефективністю використання інвестиційних ре�

сурсів. В цьому плані вирішальне значення мають результати гос�

подарської діяльності інвестиційних галузей. Їх технічний рівень,

організація виробництва, розвиток підприємництва, здатність до

засвоєння інновації здійснюють основний вплив на інвестиційний

цикл, окупність і віддачу інвестиційних ресурсів.

Важливою умовою успішної ринкової трансформації економіки

України є реалізація її інвестиційного потенціалу, який складається

з ресурсного, інфраструктурного, фіскального, регуляторного та

економічного факторів.

З цією метою необхідно виявити складові інвестиційної при�

вабливості, основні тенденції інвестиційного ринку України та ос�

новні пріоритети на майбутнє.

Для ефективного функціонування інвестиційного ринку необ�

хідно чітке визначення стратегії дій, що призведуть до якомога кра�

щих умов та результатів його функціонування. Формування загаль�

ної стратегії розвитку неможливо без визначення чинників інвес�

тиційної орієнтації розвитку. Це необхідно зробити як для фінан�

сового ринку в цілому, так і для окремих його учасників.

Для подолання економічного спаду потрібно змінити акценти в

пріоритетах і формах інвестування. Потрібно змінити структуру

економіки країни, зменшити питому вагу галузей важкої та воєнної

промисловості, які в великих обсягах споживають природні ресур�

си, погіршують екологічну ситуацію, а продукція їх в значній мірі

вивозиться за межі України та не впливає на рівень життя населен�

ня. І, навпаки, необхідно збільшувати питому вагу наукоємких га�

лузей з екологічно чистими технологіями, легкої та харчової промис�

ловості, переробних галузей сільського господарства, сфери послуг.

Крім того, структурна переорієнтація інвестицій дасть можли�

вість безболісно зменшити частину фонду накопичення в складі

національного прибутку, перебороти застарілі диспропорції, зба�

лансувати економіку, досягнути більш високого життєвого рівня

населення. Важливо також налагодити ефективний механізм інвес�

тування науково�технічного прогресу, щоб не допустити відставан�

ня країни від світового рівня.
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОСТІ ОБЛІКУ ПРИБУТКУ

Г. М. Смирнова,
V курс, група 5 МФ, спеціальність "Фінанси і кредит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099)�0596138
Л. В. Іванова,

ст. викладач, науковий керівник

Бухгалтерський облік, як й багато інших наук, пройшов у сво�

єму розвитку ряд стадій. За багаторічну історію було визначено

категорії, сформовано принципи, методи та методологія обліку, які

складають основу сучасного бухгалтерського обліку. Вивчення істо�

рії бухгалтерського обліку дає змогу не втратити, більш того,

продовжити та розвити ті надбання, які збирались багатьма поко�

ліннями обліковців.

Людина, яка знає історію бухгалтерського обліку, вміє ширше

міркувати, знаходити у повсякденній роботі оптимальні рішення,

передбачувати шляхи розвитку організації, любити свою професію

та пишатися нею.

Задачу вивчення історії бухгалтерського обліку точно сформу�

лювала науковець Малькова Т. Н.: "Гідно оцінити авторитет бухгал�

терської науки, простежити шлях її розвитку, винести урок із інте�

лектуальних пошуків наших далеких колег, щоб удосконалювати

облік на базі багатовікових надбань".

На всіх етапах розвитку бухгалтерського обліку визначення фі�

нансового результату, майже беззаперечно, визнавалося основною

метою обліку. В різні часи в центрі уваги обліковців знаходився

прибуток, методика його розрахунку. У зв'язку з цим піднімалось

багато проблем, пов'язаних з його визначенням, обліком та відоб�

раженням у звітності.

Основні проблеми щодо обліку прибутку, з якими зтикалися

науковці, такі:

– зміст рахунку прибутків і збитків; 

– змішування в обліку руху матеріальних цінностей з фінансо�

вим результатом;

– використання оцінки при виведенні фінансового результату; 

– розмежування доходів, що реалізовані у грошових коштах, від

нереалізованих; 

– за який період встановлювати величину прибутку;
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– вплив інфляції на величину прибутку;

– необхідність деталізації визначення кінцевого результату у

сільському господарстві. 

На сучасному етапі існує багато проблем, пов'язаних з визна�

ченням прибутку, його обліком та відображенням у звітності.

Так, до теперішнього часу в економічній літературі не існує

єдності у позиції щодо сутності даної категорії. Відсутність чіткого

визначення прибутку в сучасній літературі та наявність альтерна�

тивних варіантів його трактування потребує уточнення економіч�

ної сутності прибутку.

Наступна проблема полягає в тому, що за національними Поло�

женнями (стандартами) бухгалтерського обліку та за податковим

законодавством отримуються різні показники прибутку. Тому необ�

хідно дослідити та вирішити проблеми практичної реалізації мето�

дики узгодження бухгалтерського та податкового прибутків.

Значення прибутку залежить від багатьох факторів, зокрема,

видів доходів та витрат, їх оцінки, застосування того чи іншого виду

капіталізації чи резервування. Дослідження впливу вказаних фак�

торів на результатний показник с актуальним, адже наявність до�

зволених альтернативних варіантів обліку дозволяє в межах облі�

ковій політики варіювати показником прибутку.

В бухгалтерському обліку доходи очевидні, а затрати сумнівні.

Тому окремого дослідження потребує питання їх співвідношення за

принципом обачності.

В сучасних умовах, коли зросла необхідність в отриманні де�

тальної та достовірної інформації про формування та розподіл при�

бутку підприємства, потребують удосконалення існуючі форми фі�

нансової звітності щодо відображення в ній прибутку.

Отже, прибуток є визначальним критерієм ефективності госпо�

дарювання, виступає центральною категорією в економіці кожного

господарства, а тому навколо цього поняття завжди відбувалися

дискусії як серед економістів, так і серед бухгалтерів. А також бух�

галтерський облік як наука має свою історію та традиції, і ми

зобов'язані їх вивчати.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

І. М. Сомар,
V курс, група 5�МА, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099) 418�89�79
В. Г. Корчагіна,

к.е.н., науковий керівник

Грошові кошти є головною складовою всіх фінансових операцій

підприємства. Вони беруть участь в забезпеченні всіх видів госпо�

дарської діяльності, зокрема, фінансових операцій. Внаслідок круго�

обігу господарських засобів між підприємствами виникають відноси�

ни, які називаються розрахунками. Розрахунки можуть здійснюва�

тися в готівковій та безготівковій формі, а безготівкові розрахунки

поділяються на товарні та нетоварні. Грошові обороти, як готівкові

так і безготівкові органічно пов'язані між собою і переходять з однієї

форми в іншу. 

Виконання основних завдань бухгалтерського обліку грошових

коштів сприяє забезпеченню одержання достовірної, точної, своєчас�

ної інформації про рух грошових коштів. Дослідження руху грошових

коштів згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №4

"Звіт про рух грошових коштів" дає можливість спостерігати рух гро�

шових коштів у розрізі операційної, фінансової та інвестиційної ді�

яльності. Для ефективного використання наявних коштів підприємс�

тву потрібно правильно організовувати їх облік, тому обов'язковим є

виконання завдань бухгалтерського обліку грошових коштів. 

Як свідчить практика, власника підприємства постійно цікавить

не стільки відповідність бухгалтерського обліку прийнятим стандар�

там, скільки законність і обґрунтованість витрачання коштів. Отже,

тут не можна обійтися без аудиту. Аудит грошових коштів передбачає

перевірку операцій підприємства, пов'язаних з обігом готівки, рухом

коштів на рахунках в банку в процесі здійснення фінансово�госпо�

дарської діяльності, правильності їх проведення відповідно з чинним

законодавством. 

Стосовно документообороту в обліку грошових коштів, то пер�

винними документами, що засвідчують факти здійснення господар�

ських операцій є прибуткові та видаткові касові ордера, платіжні

відомості, платіжні доручення, чеки, квитанції тощо. 
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Позитивними моментами в організації обліку грошових коштів на

підприємстві є комп'ютеризація обліку. Така форма організації обліку

дає можливість поєднувати професійні якості і функції працівника з

інтелектуальними можливостями комп'ютерів та програмного забез�

печення. Як свідчать результати проведених досліджень, достатня

кількість підприємств для організації бухгалтерського обліку прак�

тично не використовує засоби автоматизації. Але, за результатами

діяльності більшості підприємств, використання автоматизованої

форми обліку дає певні преваги. Так, значно підвищується своєчас�

ність і точність обробки облікової інформації, формування первин�

них та звітних документів. Крім цього, згідно діючого законодавства,

певні форми обов'язкової податкової та фінансової звітності можуть

надаватися в державні установи в електронному вигляді та через елек�

троні соціальні мережі. Виходячи з зазначеного, керівництву підпри�

ємств можна рекомендувати перехід до автоматизованої форми бух�

галтерського обліку. Відносно автоматизації обліку грошових коштів,

зокрема, можливе використання систем "Клієнт�Банк", що значно

прискорює рух грошових коштів на банківських рахунках підпри�

ємства та контроль за їх наявністю. Для автоматизації обліку грошо�

вих коштів на підприємстві можливе використання програмних про�

дуктів корпорації "Парус � Підприємство", "1С:Бухгалтерія".

Особлива увага при обліку грошових коштів повинна приділятися

питанням їх готівкового обігу. Тобто чітке дотримання ліміту каси та

обмеженої суми розрахунку готівкою між підприємствами за один

день. Правильна організація контролю грошових коштів забезпечує

дотримання касової дисципліни і раціональне використання коштів

за призначенням. Для цього використовують як внутрішній аудит, так

і зовнішній.

Згідно діючого законодавства, інвентаризацію грошових коштів

необхідно проводити не рідше одного разу на календарний квартал.

Керівництву підприємства необхідно певну увагу приділяти складу

інвентаризаційних комісій та результатам проведення інвентаризацій

каси.
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УКРАЇНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ — РУШІЙНА СИЛА 
НА ШЛЯХУ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ 

ДО СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ

О. Д. Степаненко,
ІІ курс, 8 група, спеціальність "Економіка підприємства", 

Київський національний торговельно�економічний університет
к. тел (093) 629�70�25

Л. В. Губицький,
канд. істор. наук, доцент

Україна, як молода суверенна держава, не має достатнього

досвіду налагодження економічних зв'язків із країнами світу. Цьому

сприяло багато негативних історичних, політичних, економічних,

соціальних та багато інших чинників. Одним з головних завдань

для України, зараз, є вступ до великих світових організацій, зо�

крема, до Європейського Союзу, але, на жаль, цей шлях для укра�

їнців надзвичайно тернистий. Ми всі 20 років незалежності Укра�

їни перебуваємо у пошуку єдиного та вірного шляху входження до

світової спільноти.

Звільнившись від залежності, Україна та її нація опинилися

перед вибором власної стратегії поступу, який вже здійснили багато

країн Західної Європи. Відповідь на запитання, чому економічний,

політичний, соціальний та культурно�побутовий розвиток держав

світу відбувається по�різному і різними темпами, криється, можли�

во, у відмінності менталітетів їх народів. Крім історичної детермі�

нанти та геополітичних чинників, менталітет нації тієї чи іншої

держави виступає чинником, який визначає подальший її розвиток

і місце серед цивілізованих країн світу.

Модель держави повинна відповідати національному духові

українців і сучасним критеріям державності, які обрали для себе

передові країни світу. У кожної нації певні ментальні ознаки є

визначальними відносно інших і становлять неповторний склад

душі народу.

Прийнято виділяти такі риси українського менталітету: індиві�

дуалізм, емоційність, релігійність. Однак існують й інші риси.

Індивідуалізм у свідомості західноєвропейця � це налаштова�

ність на досягнення особистого успіху чи високого соціального

становища чесними і легітимними способами за допомогою влас�

них здібностей, наполегливої праці та цілеспрямованості. 
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В українському варіанті шлях формування індивідуалістичного

начала дещо відмінний від західноєвропейського. На український

менталітет існувало в історії доволі багато поглядів. Але більшість

дослідників сходяться на тому, що відносини приватної власності

та хазяйновитість українського господаря лягли в основу розвитку

індивідуалізму. Любов до землі, що носить сакралізований характер

і виступає своєрідною іманентною настановою українського духу,

безумовно, свідчить про селянський вектор української етнопси�

хології. З цього можна сказати, що землеробство було і залишається

для українців головним ремеслом. Тут виникає велика проблема

між українцями, які звикли працювати на землі та європейцями,

які пропонують нам реорганізувати свій агропромисловий

комплекс, щоб приєднатися до них, але для нас ця реорганізація

несе тільки негатив.

Щодо емоційного аспекту дослідники вважають, що почуття

переважають над розумом. Для слов'ян загалом і для українців

зокрема характерне захоплення чимось і значна зневіра у власних

можливостях при першій невдачі, що призводить до абсолютного

занепаду і знеохочення до подальшої праці. Такий стан речей знач�

но гальмує як поступ окремого українця, так і поступ загальнона�

ціональний. Порівнюючи українців та європейців можна привести

такий приклад: для німецького мислення характерна певна систем�

ність, тобто домінує переконаність у тому, що всю дійсність можна

підвести під певну схему, а для українського світогляду, навпаки,

характерна відсутність будь�якої системності. Другою відмінною

рисою німецького духу є віра в силу розуму. Покладання на почуття

як такі просто не береться до уваги. В українській вдачі почуттям

відводиться не останнє місце, спостерігається довіра інтуїції тощо. 

Отже, українці багато в чому відрізняються від інших народів.

Можливо відмінність поглядів на одну і ту ж ситуацію чи проблему

українців та європейців і викликає недовіру до України. На мою

думку, нам потрібно не тільки брати та виконувати вимоги великих

світових організацій, а й ставити їм свої вимоги, які були б більш

пристосовані до специфіки нашої країни. Можливо нам потрібно

обрати для себе єдиний та вірний шлях яким у світі ще ніхто не

йшов. Тільки тоді, коли українці зможуть уявити себе пріоритет�

ною та невід'ємною ланкою світової спільноти ми зможемо та

матимемо місце бути в цій світовій спільноті.
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РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Р. А. Степанов,
V курс, група МФН�51, спеціальність "Фінанси і кредит",

Білоцерківський інститут економіки та управління,
к. тел. 0978369209
О. М. Загурський,

к. екон. н., доцент, науковий керівник 

Основні засоби являються фундаментом діяльності будь�якого

підприємства, організації, установи. Вони більшою або меншою

мірою впливають на результати діяльності підприємства залежно

від галузі в якому воно знаходиться. Їхнє використання, ремонт та

переобладнання несуть значні витрати для підприємства. Основні

засоби � матеріальні активи, які підприємство утримує з метою

використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надан�

ня послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адмі�

ністративних і соціально�культурних функцій, очікуваний термін

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.

Тому питання про джерела отримання додаткових коштів для онов�

лення основних засобів є доволі актуальним. 

Одним із таких джерел є інвестиції які дають змогу залучити

додаткові ресурси для оновлення основних засобів. Інвестиції � це

відмова від миттєвого споживання благ заради більш повного задо�

волення потреб у наступні роки за допомогою інвестування коштів

у об'єкти підприємницької діяльності. Це цілеспрямоване вкладен�

ня на певний термін капіталу в усіх його формах в різні об'єкти

(інструменти), що супроводжується певним ступенем ризику, в

розрахунку на повну окупність капіталу та отримання додаткового

доходу у вигляді норми рентабельності на інвестиції, що дозволяє

інвесторам досягти своєї індивідуальної мети. Головними аргумен�

тами на користь необхідності інвестицій є зростання ефективності

виробництва і максимізація прибутку. У кінцевому підсумку вони

необхідні для забезпечення нормального функціонування підпри�

ємства в майбутньому та підтримання повсякденного стійкого еко�

номічного зростання.

Зазвичай інвестиції в основні засоби включають:

� придбання (або виготовлення) нового обладнання, в тому

числі затрати на його доставку, установку та пуск;
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� модернізація діючого обладнання;

� будівництво і реконструкція будівель та споруд;

� технологічні установки, що забезпечують роботу обладнання;

� нове технологічне оснащення та модернізацію наявного об�

ладнання.

Інвестиції в основні засоби на підприємстві повинні вико�

ристовуватись доцільно та за призначенням. Оновлення повинно

проходити за перспективними напрямками. Основна проблема

інвестицій в основні засоби на українських підприємствах полягає

в тому, що здійснюється екстенсивне оновлення, тобто за рахунок

розширення бази, а не за рахунок впровадження новітньої техніки

та технології. В 2009 році інвестицій в основні засоби на підпри�

ємствах становили близько 7% від загальної суми інвестицій, а в

2010 � 4%, відбулося зниження інвестицій на 3%, що пояснюється в

першу чергу економічною кризою, під час якої підприємства

почали зменшувати грошові вклади в основне виробництво. У 2011

році ситуація дещо покращилася і рівень інвестицій в основні засо�

би становив 5% від загальної суми інвестицій на підприємстві. 

Інвестиції в основні засоби є основою розширеного виробниц�

тва, відтворення та оновлення основних фондів підприємств,

структурної перебудови суспільного виробництва і збалансованого

розвитку галузей народного господарства. Вони сприяють ство�

ренню необхідної сировинної бази промисловості, прискорення

науково � технічного прогресу і поліпшенню якості продукції,

освоєння нових товарних ринків. Вони збільшують прибутковість і

ринкову вартість підприємств, регулюють проблеми безробіття. За

допомогою капітальних вкладень здійснюється житлове будівниц�

тво, розвивається соціальна сфера, вирішуються питання охорони

природного середовища.

Таким чином, інвестиції в основних засобах відіграють важли�

вішу роль для підприємств, в першу чергу, для простого і розши�

реного відтворення, структурних перетворень, максимізації при�

бутку і на цій основі вирішення багатьох завдань які є важливими

для кожного підприємства. Тому інвестиції в основні засоби вис�

тупають одним із факторів успішного функціонування фірми та

подальшого її розвитку.
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК В УКРАЇНІ.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

І. Ю. Стубров,
ІІІ курс,група 3�Ф, спеціальність "Фінанси і кредит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к.тел. (095)5486732
Л. В. Іванова,

ст. викладач, науковий керівник

Диспропорції в податковій системі України мають довгу істо�

рію. По суті, вона ніколи не виконувала функції інвестиційного

стимулювання, а радше слугувала механізмом для створення розга�

луженої тіньової економіки, непрозорих правил гри, надмірного

податкового тиску для більшості і незрозумілих преференцій для

меншості. 

Однією із головних ознак недосконалого оподаткування є надто

велика частка податку на прибуток підприємств у структурі ВВП та

Зведеного бюджету країни. Як свідчить статистика останнього

десятиліття, його загальні обсяги, акумульовані в бюджет України,

фактично дорівнюють податку з доходів фізичних осіб. А після вве�

дення пропорційного оподаткування доходів з 2004 року податок

на прибуток юридичних осіб навіть кілька років перевищував пода�

ток з доходів фізичних осіб.

Проблемою української податкової системи є не тільки диспро�

порції у структурі податкових коштів, акумульованих в бюджет. Ще

більш негативний вплив на розвиток економіки справляє незро�

зуміла і закулісна практика з надання податкових пільг окремим

підприємствам. Лідером в отриманні пільг при сплаті податку на

прибуток упродовж останніх років стала сфера фінансової діяль�

ності. У ній питома вага пільг взагалі перевищувала загальну суму

сплаченого податку (у 2008 р. було сплачено 4846,5 млн. грн., а

пільг нараховано на суму 8244,6 млн. грн.). Готелі і ресторани також

отримували серйозні пільгові преференції, а виробництво машин і

устаткування разом з транспортом і зв'язком опинились в категорії

аутсайдерів. Тобто основний акцент при наданні пільг було зроб�

лено на сферу споживання. При чому, велику частку з них (67%)

становили пільги неприбутковим підприємствам та банківським

установам. Ще однією проблемою податку на прибуток в Україні є

те, що ефективна ставка оподаткування нерідко суттєво перевищує

базову номінальну ставку. Ефективна ставка залежить від визна�
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чення обсягу валових витрат бізнесу. Що більші витрати, то мен�

ший податок сплачують підприємства. Проблема у тому, що чіткий

перелік витрат, які можна зараховувати до валових є невизначений.

Це створює простір для маневру між податківцями та бізнесом. 

Світовий досвід свідчить, що податок на прибуток можна вико�

ристати як потужний механізм для інвестиційної діяльності та при�

скорення економічного розвитку. Фіскальна функція цього виду

податку вже давно поступилась місцем регуляторній та стимуляцій�

ній. Але саме по собі зменшення ставки оподаткування ще не

означає гарантії пожвавлення у бізнес�середовищі. Тому основний

акцент в Україні варто було б зробити не лише на номінальне змен�

шення податкового навантаження, а й на інші моменти.

Економісти поділяють сучасні методи податкового стимулю�

вання економіки на пасивні та активні. І зниження ставок оподат�

кування якраз належить до пасивних методів. Формально виникає

ситуація, коли держава за власної ініціативи дозволяє суб'єктам

господарювання залишати собі більшу частку отриманих прибут�

ків. Такі кроки роблять із метою майбутнього пожвавлення інвести�

ційного клімату в країні. Але зовсім не факт, що платники податків

використають зекономлені кошти на інвестиційні проекти. У кра�

щому випадку, лише третина таких додаткових прибутків піде на

економіку, а решта осяде в кишенях власників. 

Значно доцільніше було б використати для економічного зрос�

тання політику цільового стимулювання економіки з допомогою

податків. До них належать: прискорена амортизація; відрахування з

прибутку, що оподатковується; витрати на інвестиції (що пріори�

тетніші проекти для розвитку економіки, то вищий відсоток

відрахувань); надання податкового інвестиційного кредиту; відра�

хування з оподатковуваного прибутку всіх витрат, спрямованих на

науково�дослідницьку діяльність; цільові податкові пільги для

підприємств, які здійснюють діяльність у депресивних районах та

інші. Саме по собі зменшення ставки податку на прибуток та сум�

нівна практика пільг, які мають місце в Україні, не є гарантіями

економічного зростання. Для реального стимулювання інвестицій�

ного клімату потрібно провести значно глибші реформи та вико�

ристати напрацьований світовий досвід.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Л. О. Ступак,
V курс, група МФН�52, спеціальність "Фінанси і кредит",

Білоцерківський інститу економіки та управління, тел. (097)�69�69�979
Науковий керівник: В. А. Ісаєнко,

к. е. н.

Стратегічне управління називають ринковим стратегічним

управлінням. Включення в термін "стратегічне управління" слова

"ринок" означає, що розробка стратегії повинна більшою мірою

відштовхуватись від ринку і зовнішнього середовища, а не від

внутрішньої орієнтації фірми. Тобто фірма повинна мати зовнішню

орієнтацію (на споживачів, конкурентів та інші фактори зовніш�

нього середовища), реалізуючи маркетинговий, або ринковий під�

хід до управління. При цьому процес стратегічного управління має

бути випереджальним, а не реактивним. Тому менеджерам треба

намагатися впливати на події в зовнішньому середовищі і зміню�

вати їх в інтересах фірми, а не просто реагувати на них.

Можливості стратегічного управління не безмежні, і цей тип

управління, як і всі інші, не універсальний для будь�яких ситуацій і

завдань, він являє собою одну з підсистем менеджменту організа�

цій, що виконує велику кількість завдань стосовно стратегічного

аналізу, розробки, реалізації і контролю реалізації стратегії органі�

зації.

Стратегічне управління � це реалізація концепції, в якій поєд�

нуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності підприємс�

тва, що дає змогу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з

наявними можливостями (потенціалом) підприємства та приво�

дити їх у відповідність за рахунок розробки та реалізації системи

стратегії.

Концепція стратегічного управління знаходиться в основі стра�

тегічного мислення і знаходить вираз у певних характерних рисах її

застосування:

– базується на певному поєднанні теорії: системному, ситу�

аційному та цільовому підходах до діяльності підприємства, що

трактується як відкрита соціально�економічна система. Викорис�

тання тільки однієї із зазначених засад не дає змоги досягти потріб�
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них результатів � розвитку підприємства у довгостроковій перспек�

тиві;

– орієнтує на вивчення умов, в яких функціонує підприємство.

Це дозволяє створювати адекватні цим умовам системи стратегіч�

ного управління, що будуть відрізнятись одна від одної залежно від

особливостей підприємства та характеристик зовнішнього середо�

вища;

– концентрує увагу на необхідності збору та застосуванні баз

стратегічної інформації. Аналіз, інтерпретація та застосування

інформації для прийняття стратегічних рішень дає змогу визначити

зміст та послідовність дій щодо змін на підприємстві завдяки

зменшенню невизначеності ситуації;

– дозволяє прогнозувати наслідки рішень, що приймаються,

впливаючи на ситуацію шляхом розподілу ресурсів, встановлення

ефективних зв'язків та формування стратегічної поведінки персо�

налу;

– передбачає застосування певних інструментів та методів роз�

витку підприємств (цілей, "дерева цілей", стратегій, "стратегічного

набору", стратегічних планів, проектів і програм, стратегічного

планування та контролю тощо).

Конкурентоспроможність � одна з головних складових успіху

будь�якого об'єкта. Термін "конкурентоспроможність" може бути

застосований до продукції, підприємства, галузі чи національної

економіки.

Отже, наведений перелік основних визначень конкурентоспро�

можності продукції свідчить про відсутність єдиного термінологіч�

ного та методологічного підходів до її розуміння і дослідження.

Рівень конкурентоспроможності підприємства в остаточному під�

сумку визначає рівень конкурентоспроможності економіки держа�

ви, оскільки безпосередньо бере участь у конкурентній боротьбі на

внутрішніх і зовнішніх ринках. В умовах спаду виробництва про�

блема підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

стає особливо актуальною.
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СУТНІСТЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ПІДХОДУ 
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ю. В. Ступакова,
6 курс, група Ф�52�10, спеціальність "Фінанси",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к. тел. 0503944638

Є. Г. Юрін,
к.е.н., доцент, науковий керівник

Дослідження теоретичних аспектів банківської діяльності зумов�

лює першочергову потребу всебічного наукового обґрунтування сут�

ності таких термінів, як "банківський портфель", "банківський порт�

фель активів", "формування банківського портфеля активів", "оцінка

банківського портфеля активів" й "управління банківським портфелем

активів". Уточнення та систематизація цих понять дозволять створити

необхідну термінологічну базу і той понятійний апарат, який дасть

можливість сформулювати ефективну стратегію управління активни�

ми операціями банку.

Необхідно зазначити, що як у вітчизняній, так і в зарубіжній еко�

номічній літературі й банківській практиці немає однакових підходів

до визначення названих понять. У вітчизняній літературі з банківської

тематики проблеми, пов'язані з формуванням, оцінкою та управління

банківським портфелем активів, не висвітлені. Науковці та фахівці

банків або обминають цю тематику, або розглядають її досить повер�

хово. Так, в українських періодичних виданнях за останні роки матері�

али, спеціально присвячені темі банківського портфеля, практично не

публікувалися. В інших близьких за тематикою дослідженнях розгля�

даються лише теоретичні засади формування, оцінки та управління

кредитним та інвестиційним портфелем банку. Поняття "банківський

портфель активів" не розкрите і в енциклопедичних виданнях, хоча

воно є актуальним не лише для банків, а й для інших небанківських

фінансово�кредитних інституцій. Отже, у вітчизняній науці системних

досліджень цієї складної проблеми з урахуванням особливостей внут�

рішнього грошового ринку та банківської системи ще й досі прак�

тично відсутні.

Теорія портфеля � широко вживана в ризик�менеджменті теорія, в

основі якої лежить передбачення того, що кільком однорідним

об'єктам (портфелю) будуть властиві всі ті характеристики, якими
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наділений окремий об'єкт. Важливо, що управління портфелем

розглядається як управління одним об'єктом, а не кількома. Резуль�

тати проведеного теоретичного дослідження показали, що портфель

активів банків доцільно класифікувати так: "зірковий" � дохідність

портфеля та рентабельність активів вищі за середні значення най�

ближчих конкурентів, ризики досить високі, але контрольовані; "при�

бутково зорієнтований" � використання активів високорентабельне

відносно великих обсягів залучених ресурсів банком, що дає можли�

вість максимізувати прибутки і передбачає свідоме прийняття ризику;

"капіталізований" � дохідність портфеля та рентабельність активів

невисока за високої достатності капіталу; "депресивний" � доходність

та надійність активів нижчі за середні значення найближчих конку�

рентів та вимоги регулювальних органів. 

Кредитний портфель � це сукупність усіх позичок, наданих банком

з метою одержання прибутку. Розмір кредитного портфеля оцінюється

за балансовою вартістю всіх кредитів банку, у тому числі простро�

чених, пролонгованих, сумнівних. У структурі балансу банку кредит�

ний портфель розглядається як єдине ціле та складова активів банку,

має свій рівень дохідності і відповідний рівень ризику. Дохідність і

ризик � основні параметри управління кредитним портфелем банку.

Обсяг і структура кредитного портфеля банку визначаються такими

чинниками: розмір капіталу банку; правила регулювання банківської

діяльності; офіційна кредитна політика банку; досвід і кваліфікація

менеджерів; рівень дохідності напрямів розміщення коштів.

Формуючи кредитний портфель, слід дотримуватися певного

рівня концентрації, оскільки кожний банк працює в конкретному

сегменті ринку і спеціалізується на обслуговуванні певної клієнтури.

Водночас надмірна концентрація значно підвищує рівень кредитного

ризику. Часто банки концентрують свої кредитні портфелі в найпопу�

лярніших секторах економіки, таких як енергетика, нафтова та газова

промисловість, інвестування нерухомості. Визначення оптимального

співвідношення між рівнями диверсифікації та концентрації кредит�

ного портфеля банку є завданням, яке має вирішувати кожний банк

залежно від обраної стратегії, можливостей та конкретної економічної

ситуації.
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АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

О. Й. Тільняк,
V курс, група 5�МА, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (05549) 5�54�76
В. Г. Корчагіна,

к.е.н., науковий керівник

Запаси � це предмети праці, які: утримуються для подальшого

продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у

процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту вироб�

ництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції,

виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємс�

твом.

До предмета аудиту виробничих запасів належать процеси та

явища, відображені документально, пов'язані з рухом виробничих за�

пасів, їх залишками, оцінкою тощо.

Об'єктами аудиту виробничих запасів є:

� кількісне та якісне приймання запасів від постачальника, а також

при внутрішньому переміщенні в міжцеховому напрямку, між мате�

ріально відповідальними особами, складами та виробництвом. � умови

зберігання запасів і закріплення матеріальної відповідальності. � нор�

ми витрат сировини і матеріалів на виробництво та їх дотримання �

перевіряється обґрунтованість затвердження норм та їх застосування

в лімітно�забірних картках і відомостях на витрачання матеріалів; �

первинна документація з обліку запасів досліджується в частині до�

стовірності відображених у ній господарських операцій; � примітки

до фінансової звітності. � брак та пошкодження запасів � досліджу�

ються причини, які зумовили виникнення негативних явищ, розмір

невиробничих витрат, встановлюються особи, винні в злодіянні шко�

ди; � недостача цінностей та шкода, виявлені при інвентаризації, їх

обґрунтованість і відповідальні особи � узагальнюється дослідження

інших об'єктів, де виявлена шкода, перевіряється, чи підтверджується

їх розмір даними бухгалтерського обліку та іншими зібраними дока�

зами, наскільки правильно встановлену матеріальну відповідальність

конкретних працівників і розмір їх відшкодування.

Джерела інформації аудиту виробничих запасів являють собою

предметну область дослідження. Це нормативні документи, облікова

політика підприємства та джерела, в яких зафіксована інформація,

що характеризує залишки і рух виробничих запасів. Здійснюючи ау�
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диторське дослідження, аудитор вивчає документи, за допомогою

яких відтворює ланцюг господарських фактів від придбання запасів,

їх зберігання і до списання. Дослідження не обмежується вивченням

бухгалтерських документів. Аудит виробничих запасів не може

здійснюватися без досліджень оперативного обліку, інформації з діло�

водства (накази про зміну матеріально відповідальних осіб;про про�

ведення ревізій, інвентаризацій; про розгляд результатів ревізій та

інвентаризацій тощо), висновків спеціалістів (щодо якості та при�

датності запасів, доцільності їх придбання, списання).

У ході аудиту використовуються акти ревізій та перевірок запасів,

складені відповідними контролюючими органами, а також інфор�

мація, одержана в ході попереднього аудиту. Ці джерела інформації

мають допоміжний характер, проте, їх дослідження дає можливість

встановити місця підвищеного інформаційного ризику.

Аудитор у процесі свого дослідження повинен чітко відслідко�

вувати інформаційні потоки, пов'язані з господарськими діями чи

подіями, від прийняття рішення про здійснення господарської опе�

рації до відображення факту здійснення в первинних документах,

зведених документах, регістрах обліку та звітності.

Аналіз облікової політики дає змогу встановити, яких методів

дотримується підприємство з питань первісної оцінки виробничих

запасів, їх переоцінки та методу оцінки виробничих запасів.

Таким чином, можна зробити висновок, що виходячи з вимог

чинного законодавства, метою аудиту виробничих запасів є вислов�

лення аудитором думки про те, чи відповідає фінансова інформація

щодо руху і залишків виробничих запасів на підприємстві в усіх сут�

тєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок

її підготовки і надання користувачам. 

Загальне визначення завдання аудиту виробничих запасів полягає

у встановленні достовірності й повноти відображення в бухгал�

терському обліку та звітності всіх господарських фактів відносно

залишків і руху виробничих запасів.
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КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ СТАЛОСТІ

А. В. Тишковець,
V курс, група 5МБз, спеціальність "Банківська справа",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (066)�0484097
В. В. Ляшенко,

ст. викладач, науковий керівник

Мале підприємництво � це особлива форма економічної актив�

ності, яка передбачає орієнтацію на досягнення комерційного успіху;

інноваційний та ризиковий характер діяльності; перспективність,

спрямованість на подальший розвиток, розширення масштабів і

сфери діяльності; свободу та самостійність суб'єктів у прийнятті

управлінських рішень та здійсненні бізнесу; майнову відповідаль�

ність підприємців за результатами господарювання; постійний ха�

рактер господарської діяльності, укладення регулярних, а не одно�

разових угод.

Мале підприємництво є певним стилем (типом) господарської

поведінки, представникам якого притаманні: динамічність, ініці�

ативність, підприємливість, цілеспрямованість, наполегливість у

здійсненні задумів, творче ставлення до справи, пошук нетради�

ційних рішень і нових способів дій, готовність до ризику, вміння

управляти, оперативність, орієнтація на потреби споживачів та їх

поведінку на ринку, комунікативність.

Головною метою малих підприємств зазвичай є отримання

прибутку, проміжними цілями � що найголовніше задоволення

споживчого попиту на товари та послуги, зміцнення позицій на

ринку, обслуговування певної групи клієнтів (сегмента ринку).

Мале підприємництво як самостійний і незамінний елемент

ринкової економіки істотно впливає на структурну перебудову в

економіці країни, робить певний внесок у збільшення загальних

обсягів виробництва, роздрібного товарообігу, сприяє економії та

раціональному використанню ресурсів, створює сприятливе сере�

довище для розвитку конкуренції та усунення монополізму в здій�

сненні підприємницької діяльності. Світовий досвід показує, що

малий та середній бізнес фінансується переважно невеликими  бан�

ківськими установами: земельними банками й ощадними касами,

банками взаємного кредитування та кооперативними банками, які

в сучасних умовах Секція 1



спеціалізуються на кредитуванні дрібних і середніх підприємств.

Рівень функціонування цих установ досить високий.

В Україні спостерігається інша ситуація. Великі банки концен�

трують у себе найбільше активів, у тому числі за рахунок наданих

кредитів та інвестицій. Також вони залучають найбільше коштів

клієнтів, зокрема зі сфери малого та середнього бізнесу, працюючи

з ними через розгалужену мережу філій та відділень. Наприклад, в

організаційній структурі найбільших і великих банків України та

їхніх філій обов'язково є відділи мікрокредитування. Відповідні по�

зички надаються за спрощеною процедурою � шляхом заповнення

анкети й підрахунку балів, що дає можливість приймати рішення

про кредитування майже миттєво. Це так звані скорингові системи,

що містять набір найважливіших соціально�демографічних харак�

теристик позичальника, які засвідчують низьку ймовірність непо�

вернення кредиту.

Майже всі банки, що кредитують малий і середній бізнес, пра�

цюють у рамках програм міжнародних фінансових організацій. Так,

у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку ве�

ликі банки пропонують кредитування підприємств малого та серед�

нього бізнесу на сприятливих умовах: максимальна сума кредиту �

750 000 доларів США, термін кредитування � до 5 років.

Отже банківське кредитування загалом є найефективнішим ле�

гальним джерелом ресурсів для малого та середнього бізнесу. Як

правило, кредитні кошти банків спрямовуються на задоволення

регулярних потреб малих підприємств та на довгострокові інвес�

тиції. Зростання зацікавленості фінансових установ у розвитку ма�

лого підприємництва зумовлюється перспективою розширення

ринку збуту банківських послуг за рахунок нового сектору еконо�

міки та низкою переваг, які має кредитування малого бізнесу порів�

няно з великим. 

На державному рівні треба продовжувати роботу, спрямовану на

залучення до України коштів міжнародних фондів, кредитно�фі�

нансових установ, а також на забезпечення доступу до цих ресурсів

якнайбільшої кількості вітчизняних банків, що відповідають крите�

ріям прийнятності таких установ.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ

А. М. Ткач,
ІІІ курс, група ФН�31, спеціальність "Фінанси та кредит",

Хмельницький інститут соціальних технологій, к. тел. (0382) 70�45�56
Л. Д. Федорук,

науковий керівник

В умовах демократизації органам місцевого самоврядування

України відводиться важливіша роль у суспільному житті, тому

проблема забезпечення фінансової незалежності цих органів загос�

трюється і стає більш актуальною. 

Проблемам забезпечення фінансової незалежності органів міс�

цевого самоврядування та реалізації їхнього бюджетного потенці�

алу присвячено значну кількість наукових публікацій. У різні періо�

ди вагомий внесок у дослідження окремих аспектів цієї проблема�

тики зробили такі українські та російські вчені: Д. Боголєпов, 

О. Василик, О. Кириленко, А. Марков, В. Нечаєв, К. Павлюк.

Фінансову незалежність місцевого самоврядування треба роз�

глядати насамперед як економічний простір для його діяльності у

межах певної території на принципах економічної ефективності та

економічної доцільності. Пріоритетною умовою в даному разі по�

винна бути сукупність територіальних інтересів, що відображають

особливості економічних і соціальних умов регіону.

Отже, під фінансовою незалежністю місцевого самоврядування

розуміється можливість самостійного вирішення питань комплекс�

ного фінансового забезпечення економічного і соціального розвит�

ку даної території, що входять до компетенції відповідного рівня

місцевого управління [3].

Незважаючи на значний науковий доробок, проблематика фі�

нансової незалежності органів місцевого самоврядування на сучас�

ному етапі висвітлена недостатньо повно та всебічно. Незначну

увагу приділено також дослідженню дії чинників, які обмежують

бюджетну самостійність місцевого самоврядування, не вироблено

єдиного підходу до оцінювання бюджетної самостійності.

Як відомо, основою фінансової бази органів місцевого самовря�

дування є місцеві бюджети. Свідченням посилення впливу органів

місцевого самоврядування на розвиток економічних і соціальних

процесів у регіонах і в державі в цілому є зростання частки місцевих

в сучасних умовах Секція 1



бюджетів у видатках зведеного бюджету України, яка збільшилася з

39% у 1999 році до 46% у 2004�му [1].

Правове підґрунтя формування місцевих бюджетів на сьогодні

визначається Конституцією України, Законами "Про місцеве само�

врядування в Україні", "Бюджетним Кодексом" [5], "Податковим

Кодексом" [6].

Проте певні суперечності, які є в положеннях названих законо�

давчих актів, не дають змоги застосувати їх у повному обсязі. Саме

тому потрібні нові кроки у цьому напрямку, які б ґрунтувалися на

глибокому науковому аналізі нинішнього рівня фінансової забез�

печеності місцевого самоврядування і, на цій основі, здійснювався

пошук відповідних важелів щодо його вдосконалення.

Одним із таких важелів може слугувати законодавче закріплен�

ня принципово нової системи вирівнювання доходів та видатків

бюджетів різних рівнів, тобто якнайшвидше розв'язання проблеми

фінансового вирівнювання для забезпечення мінімальних розмірів

місцевих бюджетів [3].

Проте й досі ще не має науково обґрунтованого чи підтвердже�

ного розрахунками єдиного визначення рівня соціальних послуг на

душу населення в межах усієї території України, який відповідно до

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" має бути

основою для розрахунку мінімального бюджету адміністративно�

територіальної одиниці, а також методики розрахунку нормативу

бюджетної забезпеченості на одного жителя. Без такого визначення

спроба запровадження нової системи фінансового вирівнювання у

повній відповідності з чинними законодавством майже неможлива [4].

На наш погляд основними напрямками зміцнення фінансової

незалежності місцевого самоврядування повинно стати [2]:

1. Створення бюджетної системи та міжбюджетних взаємовід�

носин, що відповідатимуть новій конституційній природі держав�

ної влади та потребам розвитку місцевого самоврядування.

2. Розмежування відповідальності центральних й місцевих орга�

нів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері

надання державних і громадських послуг.

3. Розширення власної дохідної бази місцевих бюджетів усіх

рівнів та створення відповідних стимулів для нарощування доходів.

4. Запровадження системи фінансового вирівнювання та систе�

ми трансфертів, що ґрунтуються на прозорій правовій основі та

об'єктивних критеріях.
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ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА:
РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Є. В. Ткаченко,
VI курс, група ФН�61, спеціальність "Фінанси"

В сучасних ринкових умовах підприємствам для забезпечення

ефективної діяльності, платоспроможності, фінансової стійкості та

інвестиційної привабливості необхідне застосування ефективного

стратегічного управління їх фінансовою діяльністю. Найефективні�

шим інструментом даного управління виступає фінансова стратегія

підприємства, формування якої забезпечує напрямок і характер май�

бутніх змін в діяльності підприємства. 

Розробка фінансової стратегії відіграє важливу роль у діяльності

самого підприємства, так як вона забезпечує ефективний розвиток,

дозволяє доцільно оцінити майбутні фінансові можливості та перс�

пективи діяльності. Визначення правильної фінансової стратегії в

майбутньому загалом призводить до збільшення ринкової вартості

підприємства, та максимального використання його внутрішнього

потенціалу. Процес розробки фінансової стратегії використовує спе�

ціальні інструменти і методи, що дозволяють одержувати дані про

тенденції розвитку середовища і розробки ефективних дій з ураху�

ванням чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, що дає

можливість підприємству точніше спрогнозувати і розрахувати

ефективність запланованих заходів. 

в сучасних умовах Секція 1



В кожного дослідника є свій специфічний підхід до визначення

змісту поняття "фінансова стратегія".

Фінансова стратегія � це генеральний план дій щодо забезпе�

чення підприємства коштами (А. Поддерьогін).

Фінансова стратегія � це галузь фінансового планування. Як

складова загальної стратегії економічного розвитку вона має узгод�

жуватися з цілями та напрямами останньої. У свою чергу, фінансова

стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію

підприємства (Н. Гринчук).

Фінансова стратегія � один з найважливіших видів функціональ�

них стратегій підприємства, що забезпечує всі основні напрями роз�

витку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом

формування довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш

ефективних шляхів їх досягнення, адекватного корегування напря�

мів формування й використання фінансових ресурсів при зміні умов

зовнішнього середовища (І. Бланк).

Розробка фінансової стратегії може здійснюватись у такій послі�

довності:

1. Стратегічний фінансовий аналіз зовнішнього і внутрішнього

середовища.

2. Постановка цілей і завдань фінансової стратегії.

3. Розробка альтернативних варіантів фінансової стратегії та ви�

бір одного з найбільш перспективного.

На першому етапі розробки фінансової стратегії доцільно оціню�

вати чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, які вплива�

ють на діяльність підприємства з метою оцінки сильних і слабких

сторін його діяльності. Стратегічний фінансовий аналіз передбачає

застосування таких методів та аналітичних підходів як: SWOT�аналіз,

PEST�аналіз, порівняльний фінансовий аналіз, аналіз фінансових

показників (рентабельності, ліквідності, платоспроможності), та інше.

Основним об'єктом об'єктом стратегічного фінансового аналізу ді�

яльності підприємства можуть виступати: обсяг фінансових ресурсів,

ефективність інвестицій, фінансова безпека тощо. 

У рамках другого етапу (постановка цілей і завдань фінансової

стратегії) отримується інформація про позиції підприємства на рин�

ку, визначаються фінансові ризики, вивчаються можливості і загрози

зовнішнього середовища, узагальнюються дані про конкурентів,

джерела фінансування і об'єкти інвестування.
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Наступним етапом розробки фінансової стратегії підприємства є

розробка альтернативних варіантів цієї стратегії і вибір найбільш

перспективного з них. В ході даного етапу підприємству потрібно

чітко визначити та вибрати конкретні бізнес�проекти і напрями ро�

боти, визначити критерії оптимізації діяльності, визначити партне�

рів і контрагентів, джерела фінансування та інші параметри. 

Висновки. Таким чином, розробка фінансової стратегії є послі�

довним і трудомістким процесом, в ході якого суб'єкту господарю�

вання доводиться вирішувати різні завдання, кінцевою метою яких

виступає забезпечення життєздатності підприємства в довгостроко�

вому періоді.

МЕТОДОЛГІЧНІ ОСНОВИ 
ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЇХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

О. Г. Топчу,
V курс, група ГРС �52�11, спеціальність "Готельно�ресторанна справа", 

Університет "Україна"
Науковий керівник: Н. І. Новосад,

к.т.н.

Туризм належать як до економічної так і до соціальної сфери

життя суспільства. Економічна складова туристської інфраструктури

характеризується тим, що основну роль у формуванні та розвитку її

відіграє система засобів розміщення і харчування туристів. Сфера

туризму в світі дуже швидко розвивається. України має досить розга�

лужену інфраструктуру туризму. Необхідно приділяти особливу увагу

утриманню та розвитку конкурентних переваг країни в цій сфері, що

дозволить Україні в перспективі зайняти достойне місце на міжна�

родному ринку.

Пошук шляхів примноження конкурентних переваг готельного

господарства в умовах наростаючої конкурентної боротьби є реаль�

ним підґрунтям для розробки заходів , які сприятимуть його еконо�

мічному зростанню. Це, в свою чергу, дозволить більш повно задо�

вольняти потреби клієнтів, отже, підвищить рівень конкурентоспро�

можності підприємства, поліпшить позицію його на ринку турист�

ських послуг. 
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Економічна сутність готельної діяльності полягає в тому, що вона

має нематеріальний характер. Результатом виробничо�експлуатацій�

ної діяльності готелів є не "готовий продукт", а пропозиція особли�

вого виду послуг. При цьому послуги не можуть вироблятися окремо

від існуючого матеріального продукту, тобто без експлуатації матері�

ально�технічної бази, яка виступає основою виробництва та реалі�

зації пропонованих послуг. Підприємства нематеріальної сфери

об'єднує виробництво таких споживчих вартостей, які переважно не

набувають упредметненої форми і в цьому сенсі ринки послуг

абсолютно не схожі на інші ринки. Існує дві причини такої від�

мінності. По�перше, послуга не існує до її надання, тобто продукт

створюється в процесі надання послуги. По�друге, дуже часто надан�

ня послуг вимагає спеціалізованих знань і майстерності.

Якість послуг коливається в широких межах залежно від їх поста�

чальників, а також від часу і місця їх надання. На мінливість якості

послуг впливають дві групи чинників. Перша група безпосередньо

пов'язана з організацією підбору та роботи з персоналом підпри�

ємства. Друга група � сам покупець, його унікальність, що пояснює

високий ступінь індивідуалізації послуги відповідно до вимог

споживача.

Таким чином, особливості ринку послуг визначаються специфіч�

ними характеристиками самих послуг і в цьому зв'язку для вижи�

вання в конкурентній боротьбі підприємств готельного типу необ�

хідно підвищення і розвиток нових конкурентних переваг, які дозво�

лили б підприємству займати позицію більш вигідну, ніж у його кон�

курентів. 

Конкурентна перевага � це становище фірми на ринку, що

дозволяє їй долати сили конкуренції та залучати до себе покупців.

Основою конкурентної переваги є унікальні активи підприємства чи

особлива компетентність в сферах діяльності Фактором конкурент�

ної переваги є конкретний компонент зовнішнього або внутріш�

нього середовища фірми, за яким вона перевершує конкуруючі

фірми. Фактори можуть бути тактичними і стратегічними Ці фак�

тори створюють перевагу над прямими конкурентами. Вони повинні

бути значущими з точки зору умови конкуренції і відповідати клю�

човим факторам успіху. 

Ключові фактори успіху � це будь�які параметри галузевих орга�

нізацій, що підсилюють конкурентні переваги організації. При інте�

гральній оцінці конкурентних переваг застосовувають системний,

комплексний і нормативний підходи.
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Позиція системного підходу при інтегральній оцінці передбачає
окрему оцінку факторів зовнішнього оточення і внутрішньої систе�
ми, тобто зовнішні та внутрішні чинники. 

З позицій комплексного підходу враховуються технічні, правові,
ринкові, наукові, економічні, організаційні, психологічні та інші ас�
пекти забезпечення конкурентоспроможності, а також їх взаємо�
впливу.

Нормативний підхід � нормування і моніторинг конкретних фак�
торів переваги досліджуваних об'єктів. Оцінка конкурентних переваг
здійснюється на ранніх стадіях інвестування, до початку бізнесу, при
техніко�економічному обґрунтуванні інноваційних та інвестиційних
проектів.

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК СКЛАДОВА ПРОТИДІЇ
КРИМІНАЛЬНИМ ЗЛОЧИНАМ

Л. М. Трещова,
V курс, група 5МБ, спеціальність "Банківська справа",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099)�650�22�88
Т. А. Чернявська,

к.е.н., доцент, науковий керівник

З набуттям Україною державного суверенітету розширилися
можливості для міжнародних зв'язків, у тому числі економічних,
фінансових, банківських. Одночасно розширилися транснаціона�
льні злочинні зв'язки, у тому числі у сфері відмивання злочинних
прибутків.

Держава, її органи влади, фінансова і банківська системи
прагнуть протидіяти цим процесам, перекрити джерела накопи�
чення доходів, одержаних злочинним шляхом, насамперед у сфері
господарських відносин, запобігати відмиванню "брудних" грошей.

Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (від�
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.02 р. №
249�IV передбачені правові засади та організація системи запобіж�
ної та протидіючої діяльності, в тому числі фінансового моніто�
рингу сумнівних фінансових операцій. Цією системою охоплені
банки України, через які проходять основні фінансові потоки.
Проте акти законодавства виявилися недосконалими, організацій�
на структура та її реалізація � неефективними. Система недостатньо
зорієнтована на запобігання злочинним спробам легалізувати дохо�
ди кримінального походження, не налагоджено потрібного зв'язку
та взаємодії фінансово�кредитних установ з правоохоронними ор�
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ганами. Реальні результати її функціонування незначні. Вона не
відіграє своєї ролі інформаційно�кримінологічного засобу вияв�
лення злочинних форм легалізації кримінальних прибутків та зло�
чинних угруповань, які використовують ці форми. 

Кримінологічні засади запобігання та протидії відмиванню до�
ходів, одержаних злочинним шляхом, були предметом розгляду до�
сліджень А. П. Закалюка, В. В. Лунєєва, В. М. Поповича, І. К. Тур�
кевич, в тому числі у банківській сфері � М. В. Бондаревої, А. С. Кли�
менка, Г. О. Усатого, О. О. Чаричанського.

Встановлено, що стан протидії легалізації доходів, одержаних
злочинним шляхом, не відповідає суспільним потребам. Зменшу�
ється число виявлених злочинів за ст. 209 КК (у 2010 р. воно скоро�
тилося проти 2009 р. майже на 25%), а також питома вага фактів
відмивання, сума якого перевищувала 100 тис. грн. (у 2009 р. менше
одної четвертої частини). Більше 80% заведених кримінальних справ
припиняється, у тому числі близько третини за недоведеністю
факту виявлення відмивання або кримінального походження. Для
доведення останнього мало використовуються спеціальні засоби
запобігання та протидії відмиванню "брудних" грошей.

Саме тому важливим є дослідження сутності кримінального
підходу в системі фінансового моніторингу та розробці організацій�
них основ реалізації кримінального внутрішньобанківського фі�
нансового моніторингу.

Кримінологічні складові згаданих функцій за своєю єдиною
спрямованістю та предметною метою утворюють інтегровану (об'єд�
нану) кримінологічну функцію первинного фінансового моніторингу,
що має пронизувати і визначати всю діяльність із його здійснення.
Сутність кримінологічної функції первинного фінансового моніто�
рингу узагальнено полягає у тому, що завдяки йому та через його
здійснення виявляються причини, умови, обставини, що сприяють
відмиванню "брудних" грошей, реалізуються заходи в основному
раннього запобігання їх легалізації, а також безпосереднього
припинення сумнівних фінансових операцій, проведення стосовно
них фінансової розвідки, яка в Україні поки що не створена.

Встановлено, що первинний фінансовий моніторинг за кримі�
нологічною класифікацією відноситься до засобів спеціально�кри�
мінологічного призначення, які використовуються в Україні на за�
гальносуспільному рівні, у галузі фінансової та банківської систем,
за своїм змістом є засобом раннього виявлення інформації про сум�
нівні фінансові операції, що можуть свідчити про ймовірність їх
причетності до легалізації "брудних" грошей. Однак через суттєві
прогалини чинного законодавства України, а також істотні хиби
організації цієї діяльності, її результати поки що незначні.
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ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ ТА ЇЇ РОЛЬ 
У ФОРМУВАННІ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ

Ужитчак В. Г.,
VI курс, групи БС�61, спеціальність "Банківська справа",

Інститут економіки та менеджменту
Науковий керівник: Мельник О. П.,

к.е.н., доцент

Як відомо, основними формами діяльності комерційного банку
є залучення грошових ресурсів та їх подальше розміщення. Фонд
грошових засобів, сформований на платній основі, використову�
ється як вклад в активні інструменти, а пасивні операції носять
первинний характер по відношенню до більшої частини операцій
банку, направлених на отримання доходів.

Заощадження населення займають особливе місце в економіч�
ній науці, оскільки знаходяться на стику інтересів самих громадян,
банків і держави. З одного боку, заощадження є найважливішим по�
казником рівня життя населення, безпосередньо пов'язаним з таким
категоріями споживання, доходи і витрати, рівень цін. З іншого
боку, � це джерело інвестування та кредитування господарства.

Депозити є важливим джерелом формування банківського капі�
талу. Однак їм притаманні певні види. По�перше, депозитне залу�
чення коштів пов'язане зі значними маркетинговими досліджен�
нями, грошовими та матеріальними витратами банків. По�друге,
одну частину залучених коштів банки повинні зберігати в Наці�
ональному банку України, а за іншу здійснювати платежі до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб. По�третє, депозитне залучен�
ня коштів залежить в основному від ініціативи потенційних вклад�
ників, а не від банку, якому часто буває важко, а то й неможливо
здійснити оперативне залучення коштів у вклади. І нарешті, варто
урахувати обсяги тимчасово вільних грошових коштів у межах ок�
ремо взятого регіону та країни загалом.

Перед українськими комерційними банками гостро стоїть про�
блема розбіжності строків залучення та розміщення ресурсів. Необ�
хідно підтримувати певне співвідношення між власниками і залуче�
ними коштами, оскільки надмірна наявність залучених коштів
збільшує ризик і підвищує потенційну загрозу неплатоспромож�
ності банку. Переважне формування банківських ресурсів за раху�
нок власного капіталу призводить до витрат певною групою акці�
онерів контролю на банком, зниження рівня виплати дивідендів і
ринкової вартості акцій.
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На сьогодні негативний вплив на банківську діяльність мають
низькі доходи населення, незадовільний фінансовий стан позичаль�
ників потребує створення значних резервів, що в умовах відсут�
ності стабільних джерел надходження ресурсів ускладнює форму�
вання ресурсної базу комерційних банків. 

Велика частина ресурсів банку утворюється за рахунок депозит�
них ресурсів � коштів, розміщених в банку для збереження та вико�
ристання з наступною виплатою відсотків вкладникам. 

Розвиток ринку вкладів і депозитів в Україні характеризують
переважно його потенційні можливості щодо збільшення обсягів
коштів, які залучаються на різні види вкладів банками. Водночас не
менш важливим завданням є забезпечення надійності і стійкості
функціонування ринку вкладів і депозитів, зведення до мінімуму
можливостей його непередбачених коливань у значних розмірах,
причинами яких стають, зазвичай, макроекономічні чинники.

Фінансова криза в Україні істотно змінила пріоритети вкладни�
ків та мотиви їх поведінки. Це потребує застосування нових марке�
тингових заходів у формуванні депозитної політики банку. З метою
збільшення клієнтської бази банки повинні налагодити ефективні
комунікаційні канали, розробити ефективні види мотивації, збуту
та цінової політики з метою активізації процесів залучення грошо�
вих коштів фізичних осіб на банківські депозити.

Значний рівень ризику банківської діяльності в сфері форму�
вання депозитних ресурсів спричинений тим, що банк, як специ�
фічний суб'єкт господарської діяльності, діє на перетині фінансо�
вих, матеріальних та інформаційних потоків суспільства. Це, з од�
ного боку, обумовлює велике розмаїття факторів виникнення ризи�
ків депозитних операцій банку, а, з іншого, ускладнює можливості
щодо їх запобігання та зниження негативних наслідків. 

Низький рівень власного капіталу українських комерційних
банків посилює значення залучених через депозитні рахунки кош�
тів при формуванні ресурсної бази банківських інститутів, та виз�
начає необхідність реалізації ефективної депозитної політики в
системі банківського менеджменту. Депозитна політика повинна
бути взаємопов'язаною із кредитною політикою і забезпечувати
реалізацію останньої.

Зростання конкуренції на депозитному ринку за умови одно�
часного зниження відсоткової ставки визначає необхідність для
банківських інститутів запровадження якісно нових депозитних
інструментів, використання яких забезпечує клієнтам банку мож�
ливість їх реалізації як фінансових активів при здійсненні кредит�
них операцій. У подальшому це стане передумовою для викорис�
тання депозитних інструментів на фондовому ринку. 

352

Секція 1 Економічні перспективи України  



353

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО
ВРЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ СКЛАДОВОЇ

УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Умінська А.,
ЖЕГІ "Університет "Україна", Спеціальність "Менеджмент ЗЕД",

ОКР "Магістр"

Практична реалізація операцій з експорту товарів (продукції,

послуг) здійснюється в Україні на підставі застосування певних

правових норм, закріплених в міжнародних та національних нор�

мативних документах, тому вивчення цих документів займає важ�

ливе місце серед питань організації та регулювання експортних

операцій.

Головними нормативно�правовими актами, що регулюють

питання здійснення експортних операцій у зовнішньоекономічній

діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання є наступні:

1. Господарський Кодекс України від 16.01.2006р. №436�IV. Цей

документ визначає основні засади господарювання в Україні і регу�

лює господарські відносини, що виникають у процесі організації та

здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарю�

вання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відно�

син у сфері господарювання.

2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від

16.04.91 р. №959�ХІІ. Закон визначає правове регулювання всіх

видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зов�

нішню торгівлю, економічне, науково�технічне співробітництво,

спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки,

економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторсь�

ких, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських

операцій, надання різноманітних послуг.

3. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у

зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.95 р. №327/95�ВР.

Законом регулюються питання експорту/імпорту давальницької

сировини на митну територію України. Визначено основні по�

няття, зокрема такі як: виконавець, готова продукція, давальницька

сировина, замовник, операція з давальницькою сировиною, опера�

ція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відноси�

нах, форс�мажорні обставини. Закон визначає правове поле у здій�

сненні операцій з давальницькою сировиною між резидентами та

нерезидентами, зокрема статтями 2, 3, 4, 5.
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4. Закон України "Про митний тариф України" від 05.04.2004 р.

№2371�ІІІ. Закон визначає основи справляння ввізного та вивіз�

ного мита суб'єктами господарювання, що здійснюють зовнішньо�

торговельні операції (в тому числі і у сфері експортних операцій). 

5. Закон України "Про молоко та молочні продукти" від

24.06.2007 р. №1870�IV. Цей Закон визначає правові та організацій�

ні основи забезпечення якості та безпеки молока і молочних про�

дуктів для життя та здоров'я населення і довкілля під час їх вироб�

ництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, вве�

зення на митну територію та вивезення з митної території України.

6. Декрет Кабінету Міністрів України "Про лібералізацію зов�

нішньоекономічної торгівлі" від 11.01.1993 р. №54�93. З метою

лібералізації зовнішньоекономічної діяльності й стимулювання

експорту виготовлених в Україні товарів Кабінет Міністрів України

визначає наступні положення щодо експорту товарів.

7. Указ Президента України "Про Концепцію трансформації

митного тарифу України на 1996�2008 роки відповідно до системи

ГАТТ/СОТ" від 06.04.1996 р. №255�96. Цей нормативний акт ухва�

лено з метою забезпечення реалізації державної політики щодо за�

хисту інтересів вітчизняних товаровиробників, створення умов для

приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі

(ГАТТ) та вступу до Світової організації торгівлі (СОТ), проведення

переговорів щодо гарантованого взаємного доступу до товарних

ринків.

Отже, в Україні експортна діяльність господарюючих суб'єктів є

досить врегульованою законодавчо, однак існують проблеми відпо�

відності вітчизняного законодавства вимогам міжнародного спів�

товариства.
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ТЕОРІЯ КООПЕРАЦІЇ ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО 
ТА СУЧАСНІСТЬ

Т. М. Федорець,
І курс, група ЕМ�11, спеціальність "Фінанси"

О. С. Тараненко,
доцент, науковий керівник

Розробка теорії кооперації � це ще одна блискуча сторінка у нау�

ковій спадщині М. Туган�Барановсько. "Як продукт свідомої твор�

чості, спрямованої на перетворення існуючого ладу, � вважав уче�

ний, � коперація з’явилася в результаті впливу на капіталістичне

суспільство соціалістичного ідеалу. Вчений переконливо доводить,

що розуміння кооперації як можливої форми суспільно�економіч�

них організацій трудящих, спрямованої на захист їх економічних

інтересів господарськими методами, пов'язане з розвитком саме

капіталістичної стадії виробництва та економічних відносин капі�

талізму, з наростанням протесту проти утиску та безмежної експлу�

атації праці капіталом, що супроводжували бурхливий розвиток

капіталізму в передових країнах Західної Європи. Учений всебічно

обґрунтував висновок про невідповідність форм виробничого

кооперування господарським засадам капіталістичного суспільства,

показав, що здатні до існування лише ті з ним, які переростають у

типові пайові товариства акціонерного типу.

Розвиток теорії кооперації для сільського населення. Уявлення 

М. Тугана�Барановського про господарство як безперервну взаємо�

дію людини з природою і зумовили його висновок про значення

вивчення господарського процесу. Вчений був переконаний, що з

розвитком суспільства, з його прогресом, роль стихійних, матері�

альних факторів у суспільному житті знижуватиметься, а роль пси�

хологічних факторів суспільної свідомості зростатиме. Тим самим

М. Туган�Барановський, по суті, відійшов від марксистського трак�

тування економічних явищ як вираження суспільних відновин

людей, що складаються у процесі виробництва незалежно від їх

господарської волі і визначають собою відносини у сфері обміну й

розподілу, тобто від розуміння економічних явищ як вираження

суспільних відносин людей, що складаються у процесі виробництва

незалежно від їх господарської волі і визначають собою відносини

у сфері обміну й розподілу, тобто від розуміння економічних явищ

як абстрактних понять суспільного устрою.
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Сучасний погляд на теорію кооперації Т. Барановського на

практику приватизації землі в Україні.

Особливе значення мав виконаний М. Туганом�Барановським

аналіз сутності й ролі сільськогосподарської кооперації. Аналіз цей

грунтується на загальновизнаних на той час економічною наукою

висновках щодо характеру еволюції селянського господарства, яке

у сфері землеробства виявляло більшу стійкість, ніж велике капі�

талістичне господарство, поступаючись, проте, останньому у сфері

обігу. Добробут кожного окремого члена цієї організації значною

мірою залежить від успішної роботи усієї кооперативної системи і

завдяки цьому господарство селянина втрачає свій попередній

індивідуалістичний характер. Останні, як результат господарського

впливу людини на природу він вважав саме тією стійкою матері�

альною стороною господарства, яка має визначальний вплив на

суспільне життя. Проте є й інша сторона господарства � соціальна,

яка визначається зворотним впливом природи на суспільство.

Висновок. Кожна людина, кожний народ, кожна держава жи�

вуть і функціонують у трьох вимірах, або точніше трьох теперіш�

ностях: минулій, сучасній і майбутній. Цей фундаментальний зв'я�

зок створює підґрунтя неперервності історичного процесу в усіх

виявах людського буття. Ще в давнину було відомо, що без знання

минулого немає впевненості ні в сучасному ні в майбутньому.

На основі викладеного матеріалу робота є актуальною. Резуль�

татом роботи є систематичний виклад розвитку економічної думки

Туган�Барановського від найдавніших часів сучасності з належною

характеристикою основних етапів. Та робота яку ми зробили розпо�

відає про той внесок, який зробив український економіст у роз�

витку національної та світової економічної науки.
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РОЗВИТОК РИНКУ ПЛАТІЖНИХ ТЕРМІНАЛІВ 
ТА ПЕРЕВАГИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Т. С. Федорчук,
ІІ курс, група ЕП, спеціальність "Економіка підприємства",

Рівненський інститут Університету "Україна"
Науковий керівник: С. В. Засанська,

к.е.н., доцент

В сучасне життя стрімко увійшов платіжний термінал самообс�

луговування, як один із засобів здійснення платежів, набувши ши�

рокої популярності в Україні і за кордоном. 

Термінал по прийому платежів � це автомат, за допомогою якого

здійснюється оплата за послуги зв'язку, телебачення, Інтернету то�

що. Головною відмінною особливістю платіжних терміналів � є те,

що відразу після оплати гроші миттєво зараховуються на рахунок

платника.

Досить потужними є технічні характеристики терміналів: кор�

пус сейфового типу з вбудованим комп'ютером, TFT монітором з

сенсорним водостійким екраном, пристрій безперебійного жив�

лення, приймач грошей і принтер для чеків. У термінал вбудовують

скриньку для роботи з пластиковими банківськими картами, клаві�

атуру, сканер штрих кодів, фіскальний реєстратор і т.д.

Термінали самообслуговування встановлюють як салони зв'я�

зку, так і численні приватні підприємці. Салони стільникового зв'я�

зку також починають активно працювати в сегменті ринку "пла�

тіжного самообслуговування". Оператори зв'язку поки не ведуть

окремого обліку платежів своїх абонентів, що проходять через тер�

мінали самообслуговування, проте відзначають тенденції до збіль�

шення їх частки в структурі прийому платежів.

В Україні активно розвивається ринок торгових і платіжних ав�

томатів. Заробляти на них можна до 300% в місяць поки конкурен�

ція є незначною. Ідея зайнятися торговими автоматами прийшла в

голову бізнесменові і засновникові компанії "Vending Company"

Олегу Воротинцеву, коли він побачив їх на виставці в Германії. Хоча

вітчизняний ринок автоматичних кіосків росте з кожним днем, за

оцінками аналітиків в Україні працює не більше 10�15 тис. торгових

і 6�7 тис. платіжних терміналів. Тобто, один торговий автомат на 3,5

тисячі жителів і один платіжний на 15 тисяч платежів. Більшість з

них зосереджена у великих містах. Наведемо характеристику вико�

ристання платіжних терміналів у табл. 1.
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Таблиця 1 — Характеристика використання платіжних терміналів
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Класи�

фікація
№
п/п

Характеристика

Переваги 1 Платіжні термінали приймають будь�які наявні платежі

2 Прийом платежів здійснюється в режимі online

3 Термінал економить час

4
Платіжний термінал розповсюджений практично по всій

території України

5
Термінал можна розглядати високодохідним бізнесом, що

не вимагає величезних вкладень грошей

6
Багато компаній пропонують автомати самообслуговування

в оренду або лізинг

7 Автомати самообслуговування не є об'єктом оподаткування

8 Автомати самообслуговування не вимагають багато місця

9 Технічним обслуговуванням займається оператор системи

10
Завдяки високій конкуренції на ринку виробництва і

продажу терміналів, ціни на них постійно знижуються

11
Контроль над роботою терміналу можна проводити через

Інтернет

12
Термінали оплати послуг дозволяють скоротити

навантаження на каси в «години пік»

13 Термінали привабливі за формою та зручні у використанні

14 Через термінал надається широкий спектр послуг

15 Скорочення первинних витрат

16 Зростання попиту

Недоліки
1

Виробництво терміналів оплати включає повний цикл � від

розробки конструкції і дизайну автомата до створення

електронних пристроїв, що затримує процес впровадження

2 Витіснення інших схем оплати послуг
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ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКУ, АУДИТУ 
ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

М. І. Федорко,
VIІ курс, група ЗОА � 71, спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. 409�24�15
А. В. Коротєєва,

к.е.н., доцент, науковий керівник 

Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає

безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як важли�

вий ресурс та результат діяльності підприємств. Дана тема є досить

актуальною, оскільки у процесі господарської та іншої діяльності

підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими

суб'єктами господарювання. 

Згідно затвердженого Міністерством фінансів України П(С)БО 4

"Звіт про рух грошових коштів" під грошовими коштами розуміють

готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання.

Готівка (готівкові кошти) � це грошові знаки національної валюти

України � банкноти та монети. 

Основним нормативно�правовим документом, який врегульо�

вує питання обліку касових операцій, є затверджене Постановою

Правління Національного банку України "Положення про ведення

касових операцій у національній валюті України" № 72 від

19.02.2001 р. Касові операції оформлюються документами, типові

міжвідомчі форми яких затверджені наказом Міністерством статис�

тики України від 12.02.96 р. №121 за згодою Національного банку

України та Міністерства фінансів України, і які повинні застосо�

вуватися без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої

підпорядкованості та форми власності. 

Законність надходження грошей до каси підприємства та їх ви�

трачання за цільовим призначенням засвідчують документи, що

називаються касовими ордерами [6, 3]. Варто зазначити, що з 1

січня 2008 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів

України від 6 червня 2007 р. №809 згідно якої касові ордери

(видатковий і прибутковий) вважаються документами суворого

обліку. В Україні безготівкові розрахунки здійснюються згідно з

Інструкцією "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній

валюті" № 135 від 29 березня 2001 р. зі змінами № 173 від 10. 05. 2002

року за такими формами:

в сучасних умовах Секція 1



� платіжними дорученнями;

� платіжними вимогами�дорученнями;

� чеками;

� акредитивами;

� векселями;

� пластиковими картками;

� електронними розрахунковими документами.

Аналізуючи вище зазначене, були зроблені висновки: в умовах

ринкової економіки найбільше ліквідна частина майна організації �

кошти, представляють її робочий капітал. Від його розміру і чіткої

постановки бухгалтерського обліку залежить фінансова стійкість

підприємства та платоспроможність. Головними завданнями облі�

ку, аудиту та аналізу грошових коштів на сьогоднішній день є:

1) повна і своєчасна реєстрація операцій, пов'язаних із рухом

робочого капіталу в касі і на рахунках у банках;

2) контроль за наявністю коштів, їхньою цілістю і цільовим ви�

користанням;

3) повне, своєчасне і правильне відображення в облікових ре�

гістрах поточних операцій по надходженню і вибуттю даного капі�

талу;

4) контроль за дотриманням розрахунково�платіжної і кошто�

рисної дисципліни;

5) контроль за своєчасністю повернення в банк сум, не вико�

ристаних по призначенню відповідно до виділених лімітів і кошто�

рисів;

6) правильне і своєчасне проведення інвентаризації касової го�

тівки, операцій по рахунках у банках і відображення її результатів в

обліку.

7) організація внутрішнього аудиту, призначення якого полягає

у наданні незалежного висновку щодо інформації, включеної до

фінансової звітності.

360

Секція 1 Економічні перспективи України  



361

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА АНАЛІЗ ЇЇ

ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА

Ю. В. Фесан,
VIІ курс, група ЗОА � 71, спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. 095�300�00�75
В. В. Роздобудько,

к.е.н., науковий керівник

Постановка проблеми. Одним з найбільш складних питань обліку

є облік дебіторської заборгованості. Організація обліку дебіторської

заборгованості на підприємстві будь�якої форми власності має важ�

ливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозо�

рості та достовірності даних із розрахункових операцій за борговими

правами (розрахунки з дебіторами).

Викладення основного матеріалу дослідження. У процесі діяль�

ності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підпри�

ємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, ви�

конанням робіт, наданням послуг тощо. У зв'язку з цим у підприємства

виникає дебіторська заборгованість. Визнання дебіторськох заборго�

вановсті здійснюється відповідно до П(с)БО №10 "Дебіторська забор�

гованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від

08.10.1999 р. №237. Дебіторська заборгованість визнається активом,

якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх еконо�

мічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. 

Управління дебіторською заборгованістю безпосередньо впливає

на прибутковість господарського товариства і передбачає розробку

дисконтної та кредитної політики щодо малоефективних покупців і

визначення шляхів прискорення повернення боргів, а також вибір

умов продажу, які забезпечують гарантоване надходження грошових

коштів.

В залежності від терміну погашення заборгованість поділяється на

довгострокову і поточну.

Списання боргу на збиток внаслідок неплатоспроможності борж�

ника не є анулюванням заборгованості. Ця заборгованість повинна

відображатися на позабалансових рахунках з метою контролю за мож�

ливістю стягнення у випадку зміни майнового стану боржника. Дебі�

торська заборгованість, по якій закінчився строк позовної давності,

списується за рішенням керівника підприємства. 

в сучасних умовах Секція 1



Основними завданнями обліку стану розрахунків є:

� вивчення законності операцій з дебіторської заборгованості та

реальності її відображення і правильності використання підзвітних

сум і своєчасності надання авансових звітів підзвітними особами, за�

конність і доцільність здійснення витрат через підзвітних осіб, можли�

вість їх проведення за безготівковими розрахунками, реальність пре�

тензійних сум;

� перевірка правильності документального оформлення операцій з

розрахунками та відображення цих операцій й в обліку і звітності;

� оцінка стану синтетичного і аналітичного обліку розрахунків;

якості відображення господарських операцій в бухгалтерському облі�

ку, облікових регістрах.

Підсумовуючи вищевикладене, пропоную заходи, які, на мою

думку, направлені на вдосконалення системи управління дебіторсь�

кою заборгованістю відповідно умов функціонування саме українсь�

ких підприємств:

1. Виключення із партнерів підприємства з низькою платоспро�

можністю.

2. Періодичний перегляд граничної суми кредиту стосовно кож�

ного дебітора.

3. Розроблення заходів з роботи з дебіторами зі створенням цільо�

вої групи та зазначенням термінів, відповідальних, оцінки витрат та

отриманого ефекту.

4. Використання фінансових інструментів, що мінімізують ризики

неповернення боргу: поруки, векселів, банківської гарантії, тощо.

5. Урахування інформації про зміни розмірів простроченої дебі�

торської заборгованості у фінансових планах підприємства.

Критерієм якості управління дебіторською заборгованістю є збіль�

шення рентабельності капіталу, що може бути досягнуто шляхом лібе�

ралізації кредитної політики та збільшенням продажу або жорсткої

кредитної політики та прискорення обертання дебіторської заборго�

ваності. Усе залежить від стратегічних орієнтирів компанії та специ�

фіки конкретного бізнесу.
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

А. А. Фітяк,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�686�86�34
Науковий керівник: Н. С. Усик,

ст. викладач

Вирішальне значення в досягненні необхідних економічних ре�

зультатів діяльності підприємства належить оперативному управ�

лінню, що охоплює всі економічні процеси в усіх сферах діяльності

й ланках підприємства. Тому необхідно постійно розвивати його

організаційні форми й удосконалювати функції, поліпшувати тех�

нічну оснащеність центрів прийняття оперативних рішень. 

Сучасний стан економіки України призводить до постійного

зростання дебіторської заборгованості і неприпустимо високого її

рівня. Неплатежі виникли на початку 1990�х років на макрорівні.

Після того, як вони перейшли на рівень підприємств, почалося

постійне, безперервне зростання дебіторської заборгованості. Для

визначення напрямків вирішення проблеми зростання дебіторсь�

кої заборгованості підприємств України необхідно виділити як

можна більш повну систему факторів, які призвели до незадо�

вільного стану у цій сфері. Такі фактори необхідно згрупувати по

двох ознаках: такі, що діють на макроекономічному та мікроеконо�

мічному рівнях. 

Проблеми управління дебіторською заборгованістю, з якими

стикаються підприємства, достатньо типові:

1) немає достовірної інформації про терміни погашення зобо�

в'язань компаніями�дебіторами;

2) не регламентована робота з простроченою дебіторською за�

боргованістю;

3) відсутні дані про зростання витрат, пов'язаних зі збільшенням

розміру дебіторської заборгованості і часу її оборотності;

4) не проводиться оцінка кредитоспроможності покупців і ефек�

тивності комерційного кредитування;

5) функції збору грошових коштів, аналізу дебіторської забор�

гованості і ухвалення рішення про надання кредиту розподілені

між різними підрозділами. Саме кредитна політика визначає поря�

док управління дебіторською заборгованістю і ухвалення рішень,

в сучасних умовах Секція 1



пов'язаних з таким управлінням. Кредитна політика є одним з ос�

новних документів будь�якого комерційного підприємства. Цілями

ефективної кредитної політики є:

1) збільшення обсягів реалізації продукції в короткостроковому

і довгостроковому періоді для досягнення необхідної прибутко�

вості;

2) максимізація ефекту (доходу) від інвестування фінансових

коштів в дебіторську заборгованість;

3) досягнення необхідної оборотності дебіторської заборгова�

ності;

4) обмеження відносного зростання простроченої дебіторської

заборгованості, зокрема сумнівної і безнадійної заборгованості в

структурі дебіторської заборгованості. Обмеженню збільшення

розміру дебіторської заборгованості сприятимуть наступні заходи:

Іноді в кредитній політиці прописуються і можливі джерела фі�

нансування. Відповідальні особи в кредитній політиці прописують�

ся по посадах, відповідно до штатного розкладу підприємства для

того, щоб не вносити зміни в кредитну політику кожного разу при

зміні керівництва. Кредитна політика повинна бути чіткою і яс�

ною, і так само обов'язковою для всіх структурних підрозділів під�

приємства. Вона повинна співвідноситися із законодавством, стан�

дартами бухгалтерського обліку, політикою ціноутворення. Вона

повинна донести до всіх осіб, що беруть участь в процедурі кре�

дитного контролю. 

Висновки. Отже, підприємство має визначити доцільність само�

стійної реалізації функції управління дебіторською заборгованістю

залежно від її характеристик. Перспективами подальших розвідок

має стати методичне забезпечення визначення типу кредитної по�

літики, а також відповідне організаційне, інформаційне, правове,

фінансово�економічне забезпечення оперативного та стратегічного

управління дебіторською заборгованістю підприємства.
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ФОРМУВАННЯ, РОЗРОБКА І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

К. С. Фоміна,
VІ курс, група КД�61�07,

спеціальність "Товарознавство та комерційна діяльність",
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку

людини"Україна", к. т.098�732�2277
Л. В. Сидорець,

доцент, науковий керівник

Розробка методологічних та методичних засад рекламної

діяльності вітчизняних підприємств набуває сьогодні значної ваги

внаслідок активізації їх маркетингу в умовах становлення спожив�

чоорієнтованої економіки. В першу чергу це стосується проблем

формування рекламної стратегії підприємства як одного з визна�

чальних чинників ефективності не лише рекламної, а й маркетин�

гової і виробничо�господарської діяльності підприємств загалом.

Адже, незважаючи на значне збільшення рекламних витрат в Укра�

їні протягом останнього десятиліття, ефективність реклами і мар�

кетингу підприємств бажає бути кращою.

Незважаючи на суперечливі погляди на рекламу та окремі її

недоліки, рекламні витрати у світі загалом та зокрема в Україні пос�

тійно зростають, що доводить актуальність вивчення цього питан�

ня. Так, за оцінками фахівців рекламні витрати становлять 2�3%

валового продукту у розвинутих країнах, і темп їх зростання у світі

протягом 2010 р. оцінювався у 370 млрд. дол. Перша десятка рей�

тингу країн за темпами зростання рекламних витрат така: 1. Руму�

нія, 2. Індонезія, 3. Туреччина, 4. Венесуела, 5. Литва, 6. Росія, 7. Па�

нама, 8. Болгарія, 9. Таїланд, 10. Філіппіни. Знаково, що у рейтингу

2004 р. вперше відбувся східноєвропейський прорив у першій де�

сятці знаходяться Румунія, Литва і Росія. І за оцінками експертів,

зростання рекламних витрат у країнах Східної Європи становитиме

не менше ніж 700 млн. дол. щороку. 

В Україні загальний обсяг рекламних витрат у 2011 р. оціню�

вався в 790 млн. дол., і очікується, що у 2012 р. обсяг рекламного

ринку становитиме близько 1026 млн.дол. 

Дістала подальшого розвитку класифікація реклами поділ

здійснено за суб'єктом, метою, предметом, носіями, об'єктом, ви�

дом реклами та географічним охопленням.

в сучасних умовах Секція 1



Економічна ефективність маркетингових заходів � це відно�

шення результату (ефекту) від проведення маркетингових заходів

до всієї сукупності витрат, необхідних для їх здійснення.

Основним матеріалом для аналізу економічної ефективності

результатів рекламних заходів підприємства служать статистичні та

бухгалтерські дані про зростання товарообігу. На основі цих даних

можна досліджувати економічну ефективність одного рекламного

засобу, рекламної кампанії й рекламної діяльності підприємства в

цілому.

Вимірювання економічної ефективності реклами становить

значні труднощі, оскільки реклама, як правило, не дає повного

ефекту відразу. Крім того, зростання товарообігу нерідко спричи�

няється іншими (нерекламними) факторами, наприклад, зміною

купівельної здатності населення через зростання цін і т. ін. Тому

одержати абсолютно точні дані про економічну ефективність ре�

клами практично неможливо.

Але, найпростішим методом визначення економічної ефектив�

ності реклами на підприємстві є метод порівняння товарообігу до і

після проведення рекламного заходу. За цим методом економічна

ефективність реклами визначається або шляхом зіставлення това�

рообігу за певний час поточного року, коли товар рекламувався, з

даними за аналогічний період минулого року, коли товар не рекла�

мувався; або шляхом зіставлення щоденного товарообігу до і після

проведення рекламного заходу протягом поточного періоду часу.

Розглядаючи рекламу як джерело інформації для споживачів,

являється доцільним запровадження методу формування реклам�

ної медіастратегії, за якої оптимальний обсяг реклами для спо�

живача досягається у разі рівності граничної корисності реклами

для нього його граничним витратам на отримання рекламної ін�

формації. Відповідно, працівникам відділів реклами варто врахову�

вати те, що товари з вищою еластичністю витрат слід більше рекла�

мувати у ЗМІ, що потребують значних витрат часу споживача

(наприклад, журналах, газетах), і менше в ЗМІ, що потребують

менше таких витрат (наприклад, радіо, телебачення, зовнішня

реклама).
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ 
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Т. С. Хальчанська,
ІІІ курс, група 3�Ф, спеціальність "Фінанси та кредит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел 0979054156
В. Г. Корчагіна,

к.е.н., науковий керівник

Ринкова економіка вимагає особливої уваги до налагодження в

країні ефективної та потужної фінансової системи та адекватного цій

системі законодавчого регулювання. У рамках фінансової системи

відбувається первісне нагромадження капіталу, формування націо�

нального доходу і всього сукупного продукту, а за тим  здійснюється їх

розподіл та перерозподіл цих останніх заради задоволення індиві�

дуальних, приватних та суспільних проблем. Інноваційний розвиток

суспільства можливий лише за наявності потужної фінансової сис�

теми. В Україні фінансова система поки що не вирішує складних

господарських, соціальних завдань. Саме тому створення ефективної

фінансової системи потребує нових наукових досліджень, глибокого

аналізу причин і наслідків створення та використання фондів фінан�

сових ресурсів. 

Важливою складовою фінансової системи України є державні фі�

нанси, які включають: бюджетну систему, позабюджетні централізо�

вані цільові фонди, фінанси господарюючих суб'єктів, кредитні ре�

сурси, емісійні ресурси. На сьогодні найрозвиненішою складовою

частиною державних фондів є система державних бюджетів. Роль

державних фінансів у економіці визначається величиною фінансових

ресурсів та ефективністю використання їх. Фахівці вважають, що

здійснити модернізацію економіки, зайняти провідні позиції у світо�

вій економіці неможливо без сильної фінансової системи і перш за

все банківської, що є найбільш розвинутою її складовою. Виконання

важливих економічних завдань досягається шляхом створення й ви�

користання різноманітних фондів фінансових ресурсів. Основними

групами ресурсів, які можуть забезпечити якісне зростання фінансо�

вої системи можуть бути: 

1) кошти населення і приватного сектора;

2) кошти держави, соціальних фондів; 

3) недокапітілізовані активи.

в сучасних умовах Секція 1



Задіяти повною мірою першу групу ресурсів досить складно і

швидко це не вдається. Це пояснюється низьким рівнем заощаджень

домогосподарств, високою інфляцією, доступністю споживчого кре�

диту, а також ще значна недовіра до фінансових інститутів. Збільшен�

ню заощаджень домогосподарств заважає два важливих фактори:

низький горизонт планування(люди нарешті відчули переваги сус�

пільства споживання, живуть, як кажуть, одним днем), дуже високий

коефіцієнт дисконтування(швидкість знецінення грошей вища ніж

ставки за кредитами, інфляція).

Друга група ресурсів є найбільш мобільною і цікавою з точки зору

підтримки ліквідності і надходження в банківську систему, а також

розміщення в інфраструктурних проектах. Це засоби Стабілізаційно�

го фонду, Резервного фонду. 

Третя група ресурсів, очевидно, ключова. Вона здатна забезпечи�

ти майже необмежене надходження активів до фінансової системи.

На сьогодні, неринковими залишається значна частина основних

фондів, земля, нерухомість, нематеріальні активи. Ця група ресурсів

практично відірвана від фінансової системи. Основним джерелом

ризиків є нерозривність заставної бази, а після капіталізації і залу�

чення в обіг вище перераховані активи стануть не такими відчуже�

ними. Найбільшої ефективності фінансова система держави досягає

тоді, коли відлагоджена та законодавчо закріплена діяльність кожної

її ланки. В Україні сьогодні основні групи фінансових ресурсів, які

могли б забезпечити зростання фінансової системи, розвинуті недос�

татньо і не можуть забезпечувати потреби інвестування економіки.

Важливим механізмом зміцнення фінансової системи є капіталізація

активів. 

Дослідження фінансової системи в цілому, окремих її аспектів, і,

зокрема, здійснення інвестування є досить перспективною темою.

Заслуговує на увагу дослідження основних груп фінансових ресурсів,

шляхи їх зростання та ефективного використання. Подальшого

дослідження потребує проблема придбання фінансових інститутів

зарубіжними власниками.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВИХ
РЕКЛАМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

М. В. Химера,
ІІ курс, група Д�21,

спеціальність "Документознавство та інформаційна діяльність",
Національний університет "Острозька академія", к. тел. (096)�821�17�14

Г. В. Охріменко,
викл., науковий керівник

Сучасний маркетинг вимагає набагато більше, ніж створення

товарів для задоволення потреб клієнта. Організації повинні здійс�

нювати постійну комунікацію зі своїми клієнтами. Оскільки ми

увійшли в еру інформаційного суспільства, де комп'ютеризація ста�

новить суцільне благо для людини, то найкраще дану комунікацію

здійснювати в онлайн режимі.

Саме тому, на сьогодні одним із найактуальніших способів по�

ширення комерційної інформації є Інтернет. Він дозволяє швидко

й легко, а головне без зайвих затрат, розповсюдити інформацію, що

зумовлює значний вплив на купівельну поведінку людей, при

цьому, приносячи великий дохід. Це призводить до інтенсивнішого

використання організаціями такої рекламної технології як Інтер�

нет�маркетинг під час просування товарів і послуг у сучасних рин�

кових умовах. 

Інтернет�маркетинг � теорія і практика організації маркетингу в

гіпермедійному середовищі Інтернету. Він включає в себе такі ме�

тоди просування як пошуковий маркетинг (створення та розкручу�

вання сайту), Інтернет�реклама (банерна та контекстна реклама),

просування в соціальних мережах, блогах і форумах, спілкуватися

за допомогою електронної пошти (у тому числі здійснення реклам�

них розсилок) та вірусний маркетинг, а також відкриває широкі

можливості для непрямої реклами та PR. 

Основною його перевагою є використання дворівневого підхо�

ду, коли окремо розміщується інформація про фірму, тобто її офі�

ційний сайт, та рекламні зусилля спрямовані на її просування. Крім

того, є доступ до такої інформації як відвідуваність сайту, його індекс

цитування, рейтинг, кількість партнерів ресурсу в системі, що дає

змогу оцінювати ефективність заходів за рахунок зворотного зв'яз�

ку із цільовою аудиторією.

в сучасних умовах Секція 1



Україна володіє різноманітними туристично�рекреаційними

ресурсами, значним потенціалом для розвитку міжнародного ту�

ризму. Але разом з тим ця сфера послуг не є достатньо розвиненою

в країні. Рiзнi фiрми та агенцiї займаються наданням туристичних

послуг, попит на якi є несталим, непостiйним i дуже чутливим сто�

совно зовнiшнiх факторiв. В Українi, як i в усьому свiтi, спосте�

рiгається тенденцiя до скорочення частки органiзованого туризму.

Саме тому туристичним фiрмам потрiбно iнтенсивно популяризу�

вати послуги, якi вони надають, щоб втримати "свого клiєнта". Для

цього найкраще почати активно використовувати Інтернет�маркетинг.

Саме Інтернет може стати "проривом" України у міжнародний

рекламний простір, ознайомлюючи закордонних потенційних клі�

єнтів з можливостями українського туристичного бізнесу та пере�

вагами відпочинку саме в нашій країні. 

Просуваючи туристичну фірму, доцiльно створювати сайти, якi

вiдображають iнформацiю про новi тури, дiйснi та акцiйнi

пропозицiї. Iнтернет�реклама є дуже вигiдною, адже є можливiсть

стежити онлайн за станом ринку, регулярно вносити та корегувати

iнформацiю, отримувати вiдгуки споживачiв, таким чином бачити

зворотню реакцiю клiєнтiв та швидко реагувати на неї. 

Заявивши про свою дiяльнiсть в Iнтернетi, потрiбно використо�

вувати можливiсть онлайн замовлення та бронювання турiв. Це

принесе вельми корисний ефект, адже допоможе дистанцiйно

зв'язуватися з представниками агенцiї та швидше й надiйнiше отри�

мувати результат.

Цікавою інновацією є встановлення web�камер і транслювання

зображення в Інтернеті, таким чином, туристичні фірми зможуть

приваблювати відвідувачів, заохочувати їх завітати у визначені го�

телі, відпочити на запропонованих курортах.

Оскiльки реклама в Iнтернетi вже давно зарекомендувала себе

як найдешевший та найефективніший спосiб просування товарiв та

послуг, то вона добре пiдходить для пiдвищення iнформування

потенцiйних клiєнтiв про новi пропозицiї туристичних агенцiй. 

Таким чином, сучасний стан ринку й розвиток глобальної ком�

п'ютерної мережі показує, що використання Інтернет�маркетингу

як однієї з рекламних технологій для просування туристичних фірм

дає найкращі результати. Адже саме він дозволяє долучитись до

сучасних технологій, відкриває нові форми роботи з клієнтами,

забезпечує можливість постійної взаємодії з партнерами, а також

доступ до різних інформаційних джерел, що призводить до збіль�

шення прибутків.
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

О. А. Царенко,
6 курс, група МО�52�11,

спеціальність "Менеджмент організацій і адміністрування",
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини "Україна"

А. М. Мирян,
доцент кафедри, науковий керівник

Маркетингова політика комунікацій є однією із складових ком�

плексу маркетингу. Приваблива товарна пропозиція виробника по�

ширюючись через розгалужену збутову систему тільки тоді знахо�

дить свого споживача і задовольняє його потреби, коли підкріплю�

ється відповідною комунікативною програмою. Головне призна�

чення маркетингових комунікацій � інформаційне забезпечення

споживачів щодо можливості здійснення вибору пропонованих то�

варів і послуг.

Сучасний ринок характеризується дедалі більшим насиченням

ринкового простору інформацією, зростанням її значущості й цін�

ності. В цих умовах суттєво ускладнюються процеси формування

попиту й уподобань споживачів, здійснення маркетингового впли�

ву на них. Ефективна маркетингова комунікативна політика по�

кликана не тільки надати споживачеві необхідні знання щодо ха�

рактеристик і якості товарів і послуг, умов укладення угод, особли�

востей конкурентної пропозиції, а й викликати прихильність

покупців, створити атмосферу емоційного взаєморозуміння, до�

брозичливості й довіри між виробником і споживачами, суспільс�

твом.

Особливого значення набуває дана проблема в умовах сучасної

соціально�економічної ситуації. В практичній діяльності вітчизня�

них підприємств поки що не приділяється достатньо уваги механіз�

му інтеграції різних інструментів маркетингових комунікацій. Тому

потреба у вивчені та удосконаленні діяльності підприємств у цьому

напрямі виглядає досить актуальною: нині бракує конкретних ре�

комендацій щодо інтегрованих маркетингових комунікацій, які б

забезпечили комунікативну конкурентоспроможність підприємства.

Питання організації та вдосконалення маркетингових комуні�

кацій розглядались в роботах провідних зарубіжних та вітчизняних

вчених з маркетингу, менеджменту та комунікацій. Проте, залиша�

в сучасних умовах Секція 1



ються недостатньо розробленими проблеми інформаційного забез�

печення та інтеграції маркетингових комунікацій.

Актуальність досліджуваної проблеми обумовлена об'єктивною

необхідністю подальшого розвитку теоретичних і методико�прик�

ладних аспектів маркетингових комунікацій з урахуванням сучас�

них особливостей комунікаційних процесів в Україні.

У дослідженні вивчається проблема щодо комплексного підхо�

ду до маркетингових комунікацій в умовах конкурентного середо�

вища. Це дозволить удосконалити інструменти маркетингових ко�

мунікацій (реклама, стимулювання продажів, зв'язки з громадсь�

кістю тощо); об'єктивно оцінити слабкі й сильні сторони управ�

ління ними та порівняти частоту проведення комунікативних захо�

дів з конкурентами, правильно визначити цільові й потенційно�ці�

льові сегменти громадськості, оцінити рівень їх активності та при�

хильності до підприємства, ефективно модулювати його імідж.

Як показало дослідження маркетингові комунікації необхідно

розглядати у розрізі конкурентної боротьби у комунікаційному полі,

чого вимагають сучасні умови. Їх слід формувати у 2 групи: прямі

комунікації � покупці/споживачі, працівники, акціонери, посеред�

ники, постачальники, засоби масової інформації, органи влади,

контактні аудиторії; непрямі � конкуренти та широка громадськість.

Доцільно виділяти три ієрархічні рівні стратегічних наборів у

маркетингових комунікаціях: лідерів; претендентів на комунікаційне

лідерство; відсталих підприємств в області зв'язків з громадськістю.

Комплексна система управління маркетинговими комунікаці�

ями � це сукупність інформаційних, матеріальних, фінансових,

управлінських, допоміжних та інших ресурсів в області комунікацій

і можливостей, які забезпечують готовність і здатність підприємств

взаємодіяти з громадськістю, впливати на неї, підштовхувати її до

дій з урахуванням змін в рівні конкурентної боротьби та маркетин�

говому середовищі.
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ОБЛІК ДОХОДІВ У СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. Ю. Цибанкова,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (097)�698�33�74
Науковий керівник: С. С. Нестеренко,

доцент

З доходами будь�якого підприємства пов'язане рішення важли�

вих соціальних, економічних, політичних, етичних проблем сус�

пільства як на мікро�так і на макрорівні. Для сільськогосподарсь�

ких підприємств окрім життєво важливої виробничої сфери не мен�

шого значення в сучасних умовах набула і сфера збуту, зокрема �

реалізація продукції. 

Методологічні засади формування, використання та обліку до�

ходів регулюються наступними нормативно�законодавчими актами:

П(С)БО 15 "Дохід", Господарським кодексом України, Законом

України "Про податок на додану вартість", Законом України "Про

фіксований сільськогосподарський податок", Законом України

"Про державну підтримку сільського господарства України", Пла�

ном рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і

господарських операцій підприємств і організацій та інструкцією

про його застосування, а також іншими нормативними докумен�

тами.

Згідно із національними положеннями бухгалтерського обліку

процес реалізації відображається на його рахунках як двосторонній

процес: з однієї сторони � це витрати (собівартість реалізованої

продукції, робіт, послуг, інших активів, що передані (надані)

покупцю), а з іншої � дохід, що очікується отримати від покупця за

передану продукцію чи інші активи (роботи, послуги) в цінах

реалізації. Для обліку доходів сільськогосподарські підприємства

використовують рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності".

Обороти по рахунках даного класу призначено для відображення

господарських процесів та заповнення показників Звіту про фінан�

сові результати (ф. № 2). Облік доходів від реалізації ведеться без�

посередньо на рахунку 70 "Дохід від реалізації", на якому узагаль�

нюється інформація про доходи від реалізації за всіма напрямками.

Враховуючи те, що, відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про фінансові

результати", податок на додану вартість та акцизний збір не є еко�
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номічними вигодами і не призводять до зростання власного капі�

талу, вони не можуть визнаватися доходами. Тому названі суми

пропонується не показувати на рахунках класу 7, а відображати за

іншою схемою на відміну від передбачених у Плані рахунків бух�

галтерського обліку підприємств і організацій та Інструкції щодо

його застосування.

Така методика відображення фінансового результату дасть мож�

ливість визначити собівартість реалізованої продукції на одному

рахунку. Це дасть змогу заповнювати статтю "Собівартість реалізо�

ваної продукції (товарів, робіт, послуг)" запропонованого нами Звіту

про фінансові результати. Даний звіт буде джерелом для вихідної

інформації, яка забезпечуватиме її зі ставність з підприємствами

різних форм власності. На підставі проведеного аналізу виявлено,

що існує певна розбіжність між ознаками видів діяльності та

отриманими доходами, фінансовими результатами від них. Для

того, щоб уникнути такої невідповідності, запропоновано чітко

розмежувати операції за видами діяльності. У зв'язку із цим внесено

пропозиції щодо зміни окремих рахунків та класифікації доходів у

П(С)БО 15 "Дохід". Назва запропонованих рахунків відповідає

найважливішим економічним ознакам об'єктів обліку, включаючи

види діяльності.

Висновки. В сучасних умовах господарювання сільськогоспо�

дарських підприємств бухгалтерський облік є важливою ланкою

успішної їх роботи. Принципи відносин між господарствами, а

також між ними і контролюючими органами потребують систем�

них змін і доповнень в обліку доходів, відображення їх у відповід�

них операціях. З метою зменшення недоліків в обліку доходів та

усунення існуючих проблем залишається постійною необхідність їх

подальших досліджень.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АУДИТУ 
РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

А. О. Чайка,
V курс, група 5�МА, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (066) 572�89�78
В. Г. Корчагіна,

к.е.н., науковий керівник

Аудит як особлива форма незалежної експертизи фінансових зві�

тів та іншої облікової інформації про фінансово�господарську діяль�

ність суб'єкта господарювання набуває в сучасних умовах розвитку

економіки України особливого значення. Це пов'язано із трансфор�

маційними процесами, які відбуваються у розвитку системи націо�

нального обліку. Орієнтація на міжнародний досвід, нестабільна еко�

номічна ситуація, мінливий характер національного законодавства

вимагають організації та проведення аудиту на більш високому рівні

із врахуванням усіх можливих факторів впливу на об'єкт, що дослід�

жується. 

У сучасних умовах господарювання підприємств значно зростає

можливість свідомого чи несвідомого невірного відображення облі�

кової інформації в регістрах  бухгалтерського обліку та, як наслідок,

приховування значних сум грошових коштів. Найчастіше ці пору�

шення виявляються при проведенні розрахунків із працівниками з

оплати праці та з фондами соціального страхування. 

Перш за все в процесі обліку та контролю розрахунків по оплаті

праці особливу увагу слід приділяти змінам величини прожиткового

мінімуму та мінімальної заробітної плати, оскільки від цих величин

залежать розмір податкової соціальної пільги при утриманні податку

з доходів фізичних осіб, розмір доходу, до якого застосовується подат�

кова соціальна пільга тощо. 

Також бухгалтерам необхідно дотримуватись і відстоювати зако�

нодавчі тенденції нарахування заробітної плати з метою недопущен�

ня оплати праці нижчої за мінімальну заробітну плату, встановлену

законодавством. В свою чергу, аудитори при перевірці повинні особ�

ливу увагу акцентувати на ці об'єкти, оскільки подібні порушення

караються державними контролюючими органами адміністративни�

ми штрафами щодо посадових осіб підприємства.

Аудит з питань праці та її оплати як елемент виявлення резервів

підвищення ефективності і прибутковості підприємства є одним із
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найбільш діючих факторів економічної політики підприємства. Ме�

тодично аудит охоплює практично всі елементи трудових відносин.

Систематичне проведення аудиторських перевірок дає можливість

правильно оцінити стан і розвиток трудових відносин на підпри�

ємстві.

Основними завданнями аудиту розрахунків з оплати праці є: під�

твердження достовірності нарахувань та виплат робітникам, відобра�

ження даних процесів в обліку; з'ясування законності та повноти

утримань із заробітної плати; перевірка організації аналітичного об�

ліку розрахунків з оплати праці. Аудит розрахунків з оплати праці

відіграє важливу роль у системі як внутрішнього, так і зовнішнього

контролю. Це пов'язано з тим, що облік праці і заробітної плати є

трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов'яза�

ний з обробленням великої кількості первинної інформації. Саме в

області розрахунків з персоналом по оплаті праці законодавство

України є найбільш мінливим, тому потребує постійного оновлення

знань нормативної бази, що використовують у процесі поточної ро�

боти. 

На даний момент в Україні існує проблема оцінки розміру міні�

мальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та вартості робочої

сили. Ці питання спричиняють проблеми обліку розрахунків з оплати

праці, а відтак, і аудиту розрахунків з оплати праці. Аудит розрахунків

з оплати праці можна покращити, розробивши внутрішні стандарти

аудиторської фірми з метою зниження ризику та підвищення якості

аудиторської перевірки; удосконаливши методику документального

оформлення перевірок; забезпечивши системи якості аудиторських

послуг і робіт. 

Зважаючи на сучасний стан розвитку соціально�економічних від�

носин в сфері праці та її оплати в Україні, мінливість законодавчого

регулювання даної облікової роботи, доцільно запровадити обов'яз�

кове виділення таких перевірок окремим завданням з аудиту спеці�

ального призначення в рамках загального аудиту фінансової звіт�

ності. Необхідна розробка на основі міжнародних стандартів аудиту

національних стандартів із врахуванням передового зарубіжного до�

свіду та діючої практики аудиту оплати праці в Україні. Такі вдоско�

налення дозволять забезпечити підвищення рівня професійної ком�

петентності та реальної незалежності аудиторів, а також розвиток

правового поля аудиту розрахунків з оплати праці.
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РОЛЬ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ 
В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

А. В. Черкашин,
V курс, група 5�МФ, спеціальність "Фінанси і кредит", 

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 458�13�07 
В. Г. Корчагіна,

к.е.н., науковий керівник

Нормальне функціонування економіки неможливе без надійної

системи електронних розрахунків між суб'єктами господарської ді�

яльності, що забезпечує надійність та швидкість проведення плате�

жів. У розрахунках і платежах, що здійснюються установами банків,

знаходять відображення практично всі види економічних відносин у

суспільстві. І тому нормальне функціонування та розвиток економіки

неможливо забезпечити без розрахунків між банками.

Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових

документів на паперових носіях або в електронному вигляді. Банки в

Україні можуть використовувати платіжні інструменти, платіжні

доручення, платіжні вимоги�доручення, векселі, чеки, банківські

платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що

застосовуються у міжнародній банківській практиці. За допомогою

такого документообігу набагато полегшується робота на підприємс�

твах при безготівкових розрахунках. 

Фінансове становище підприємства залежить від рівня ефектив�

ності використання тієї чи іншої форми безготівкових розрахунків,

що потребує відповідної оцінки стану розрахунків на підприємстві і

розробки певних дій. Адже правильна організація безготівкових роз�

рахунків є важливою умовою забезпечення нормального кругообігу

коштів у господарстві, зміцнення фінансової і господарської само�

стійності підприємства і підвищення ефективності виробництва.

Система електронних платежів забезпечує:

� задоволення потреб економіки, що реформується та розвива�

ється; 

� мінімізацію часу на виконання безготівкових розрахунків та на

обіг грошових коштів; 

� високий рівень безпеки безготівкових розрахунків; 

� підвищення рівня безпеки застосування платіжних карток; 

� збільшення інвестиційних можливостей банківської системи

шляхом залучення коштів населення на банківські рахунки; 

в сучасних умовах Секція 1



� високий рівень внутрішнього бухгалтерського обліку і контролю.

Однією з основних проблем є недосконалість організаційно�

правової бази безготівкових розрахунків, що суттєво позначається на

розвитку всієї системи. Складність механізму здійснення процесу

оплати � це один із суттєвих недоліків функціонування системи таких

розрахунків, який відображається на розвитку окремих видів роз�

рахунків даної системи, які по суті є перспективними, проте через

складність механізму використання незручні і рідко використову�

ються. При використанні електронних платежів існує ризик невико�

нання суб'єктами господарської діяльності взаємних зобов'язань, що

також вважається одним із вагомих недоліків даної системи розра�

хунків в Україні.

Одним із варіантів розв'язання існуючих проблем є вексель як

проста форма кредитних грошей для оплати товарів та послуг, надан�

ня позик, гарантій міжбанківських кредитів. Платіж за ним має обо�

в'язковий характер, завдяки чому він набуває вагомого значення як

унікальна та перспективна форма платежу.

Система безготівкових розрахунків має бути найтіснішим чином

пов'язана з реальним товарним оборотом. Нормалізація системи без�

готівкових розрахунків сприятиме становленню нормальних ринко�

вих відносин. Проблема органічного зв'язку системи безготівкових

розрахунків з ринковим середовищем, що формуються у вітчизня�

ному народному господарстві, набуває сьогодні особливої актуаль�

ності.

Розрахункові відносини в Україні, як і національна економіка в

цілому, на сьогодні знаходиться на етапі оновлення. Саме тому, зараз

необхідно визначити ефективні основи розрахункових відносин,

вибрати правильні шляхи їх розвитку і привести у відповідність до

нових умов розвитку і життя нормативно�правову базу. Адже стабіль�

ність фінансової системи України і національної економіки безпосе�

редньо пов'язана зі стабільністю розрахункової системи, тобто з наяв�

ністю надійного механізму платежів, що дозволяють безперебійно

здійснювати розрахункові операції.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Чернова А. А.,
6 курс, група ФК�52, спеціальність "Фінанси і кредит",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 
ВНЗ ВМУРоЛ "УКРАЇНА"

Козаченко Л. А.,
к.е.н., науковий керівник

Протягом останніх років внутрішні кризові процеси в хімічній і

нафтохімічній промисловості, не дивлячись на протилежні міри з

боку товаровиробників і органів державного управління, продов�

жує наростати. Їх основним проявом стало зростання фінансово�

інвестиційної кризи, яка гальмує розвиток товарного виробництва.

За сьогоднішніх умов галузь не здатна самостійно вийти з кри�

зового стану і вимагає впровадження для її суб'єктів стимулюючих

правових норм і сприятливого податкового режиму, корекції шля�

хів розвитку з врахуванням існуючої економічної ситуації.

Хімічна промисловість займає важливе місце в сучасному

промисловому потенціалі України. Її частка в ВВП складає 5,5%, в

загальному товарообігу промислової продукції � 6,4%, експорті

промислової продукції � 12,5%. Проте потенційні можливості га�

лузі стосовно нарощування обсягів конкурентоспроможного то�

варного виробництва значно вищі. Діючі хімічні і підприємства

здатні поставляти до 75% хімічної продукції споживчого і промис�

лового призначення, яку споживає внутрішній товарний ринок.

Однак, сьогодні ця доля складає лише 30%, а протягом останніх

трьох років вона скоротилась на третину.

У березні 2010 р. у хімічній та нафтохімічній промисловості від�

булось прискорення темпів зростання обсягів виробництва як до

попереднього місяця, так і до відповідного місяця попереднього

року. Зростання спостерігалося за всіма основними видами хімічної

та нафтохімічної промисловості.

Хімічна промисловість України належить до найбільш експорт�

оорієнтованих. Експорт країн в 2010 році: Азія � 33,3%, Туреччина �

27,6%, Америка � 31,2%, імпотр: Росія � 77,7%, Білорусь �13,6%.

За підсумком січня�лютого 2010 року (до відповідного періоду

2009 року) у структурі вітчизняного експорту добрив у географіч�

ному розрізі спостерігались позитивні зрушення: зростання частки

в сучасних умовах Секція 1



експорту до країн з висококонкурентними ринками, зокрема Ту�

реччини (на 7,5%), а також відновлення постачання продукції на

нові ринки у Мексику (7,5%), США (6,3%), Перу (3,4%), Аргентину

(2,6%), Канаду (2,2%)[1].

Незважаючи на те, що виробнича база українських хімічних

комплексів була заснована ще в першій половині ХХ ст., за рахунок

постійного оновлення, капітальних і поточних ремонтів, всі заводи

знаходяться у хорошому стані. Про це говорять стабільні показ�

ники роботи підприємств за підсумками року. Потужності підпри�

ємств завантажені, як правило, на 60�80%. Повне завантаження

потужностей можливе лише після капітальної модернізації і за

умови достатньо розвиненої транспортної інфраструктури, сприят�

ливої кон'юнктури ринку.

В найближчі п'ять років в Україні проходитиме період станов�

лення, глобальної модернізації і реконструкції хімічної промисло�

вості. Це може викликати тимчасове ослаблення присутності на

світовому ринку, однак, враховуючи абсолютні і відносні переваги

України, хімічна промисловість стане однією з найбільш прибут�

кових і перспективних галузей[2].

Хімічна промисловість України, виживши після розпаду Союзу

і утримавшись на світовому ринку, має сталі зв'язки з іншими галу�

зями народного господарства, хорошу репутацію на світовому рин�

ку (відносно експортних товарів) і високий рейтинг інвестиційної

привабливості. Подорожчання газу суттєво послабило позиції

української хімічної промисловості, однак, посилив інтеграційні

процеси, Україна може посісти гідне місце в числі європейських

виробників хімічних товарів. 

Література
1. Государственный комитет статистики Украины. [Електронний ресурс].

2. Бізнес�портал. [Електронний ресурс].
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ЄДИНИЙ ВНЕСОК

Черченко О. М.,
VI курс, группа ОА�52, спеціальність "Облік і аудит",

Миколаївський інститут, к.тел. 0507213320
Науковий керівник: Маркіна Л. Ю.,

доцент

В 2011 р. відбулися значні зміни у системі державного пенсійного

та соціального страхування � значно спростилася система адміністру�

вання внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страху�

вання. Замість чотирьох платежів до Пенсійного фонду, Фонду соці�

ального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального стра�

хування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального

страхування від нещасного випадку прийшов один � єдиний соці�

альний внесок.

З 01.01.2011 року вступив в силу Закон України "Про збір та облік

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуван�

ня" №2464�VI, 08.07.2010 (далі "Закон"). Діючі закони, що регулюють

пенсійну систему та систему соціального страхування в Україні діють

у частинах, що не суперечить закону про єдиний внесок.

Згідно цього закону єдиний внесок (ЄВ) � консолідований страхо�

вий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового

державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на

регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, перед�

бачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей

на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загально�

обов'язкового державного соціального страхування. 

Фонди соціального страхування здійснюють свої повноваження

відповідно до чинного законодавства про загальнообов'язкове дер�

жавне соціальне страхування, пов'язані з використанням коштів фон�

дів та проведенням у зв'язку з цим перевірок страхувальників.

З 01 січня 2011 р. для роботодавців ставки встановлюються відпо�

відно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено

платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяль�

ності. 

Основні моменти Закону:

� розмір ЄВ дорівнює сумі внесків до всіх фондів;

� адміністратором ЄВ призначається Пенсійний фонд, інші фонди

не розпускаються і отримують кошти від ПФУ в пропорціях, які вста�

новлені Законом; 
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� запроваджується посвідчення застрахованої особи; 

� фізичні особи�підприємці на спрощеній системі оподаткування

є платниками ЄВ за найманих працівників та за себе (аналогічно

умовам внесків до пенсійного фонду � не менше розміру збору з міні�

мальної зарплати, але не більше максимального оподатковуваного

внесками розміру (15 мінімальних зарплат));

� платниками внеску також є � особи, які забезпечують себе робо�

тою самостійно, займаються незалежною професійною діяльністю, а

саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою

або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому

числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які прова�

дять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та

отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі

особи не є найманими працівниками чи підприємцями;

� визначено, що єдиний внесок не входить до системи оподат�

кування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування,

обчислення і сплати єдиного внеску;

�  термін сплати внеску � до 20 числа місяця, наступного за звітним

місяцем;

� передбачено, що за наявності у платника єдиного внеску, одно�

часно із зобов'язаннями із сплати єдиного внеску, зобов'язань із сплати

податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або

зобов'язань перед іншими кредиторами, зобов'язання із сплати

єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед

усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної

плати (доходу);

� статтею 10 Закону передбачено можливість сплати ЄВ на добро�

вільних засадах;

� Пенсійний фонд має право проводити не частіше ніж один раз на

календарний рік планову, а у випадках, передбачених законом, �

позапланову перевірку на підприємствах, в установах і організаціях, у

фізичних осіб � підприємців. Планові та позапланові перевірки прово�

дяться у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України за

погодженням із сторонами соціального діалогу.
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ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Д. М. Чорноудова,
VІІ курс, група ЗМО�71, спеціальність "Менеджмент організацій",

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна",
к. тел. (096)5108422

Науковий керівник: О. В. Захарчук,
д.е.н., професор

Складні умови періоду ринкових перетворень, які переживає

Україна, актуалізують роль людського фактора, що вимагає нового

підходу до управління персоналом на підприємствах. В зв'язку із зрос�

таючою роллю людського фактору в сучасних умовах однією з най�

важливіших функцій управління персоналом стає розвиток персо�

налу.

Проблеми управління персоналом, як одного з найважливіших

напрямів роботи підприємств, постійно привертають увагу вчених�

економістів. Значний внесок у розвиток теорії управління персона�

лом зробили зарубіжні вчені � І. Ансофф, Ф. Беккер, П. Друкер, 

Г. Кунц, М. Мескон, Ф. Хедоурі, С. Оддонел, Т. Пітерс, Г. Саймон.

Управління персоналом � це цілеспрямована діяльність керівного

складу організації на розробку концепції, стратегій кадрової політики

і методів управління людськими ресурсами. Це організований вплив

через систему взаємопов'язаних, організаційно�економічних і соці�

альних заходів, спрямованих на створення умов нормального роз�

витку й використання потенціалу робочої сили на рівні підприємства.

У сучасних умовах управління персоналом повинне стати складовою

частиною процесу планування і реалізації стратегії. 

Саме тому об'єктом дослідження було обрано систему управління

персоналом підприємства на прикладі ПАТ "Радивилiвська меблева

фабрика", що має багаторічну історію як торгово�виробниче підпри�

ємство, основна діяльність якого пов'язанa з виробництвом меблів. 

Для ПАТ "Радивилiвська меблева фабрика" характерною є актив�

на кадрова стратегії з її підвидом � авантюристичною кадровою стра�

тегією. Відкрита кадрова політика, притаманна досліджуваному під�

приємству, характеризується тим, що організація прозора для потен�

ційних співробітників на будь�якому рівні, можна прийти і почати

працювати як із самої низової посади, так і з посади на рівні вищого

керівництва. 
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Перші кроки на шляху вдосконалення ефективності управління

персоналом на підприємстві ПАТ "Радивилiвська меблева фабрика"

необхідно починати з удосконалення кадрової політики підприємс�

тва, що являє собою систему роботи з персоналом, яка об'єднує різні

форми діяльності і має на меті створення об'єднаного, відповідаль�

ного і високопродуктивного колективу для реалізації можливостей

підприємства адекватно реагувати на зміну внутрішнього та зовніш�

нього довкілля.

На наш погляд, основну увагу у сфері управління персоналом на

ПАТ "Радивилiвська меблева фабрика" необхідно в першу чергу звер�

нути саме на питання добору висококваліфікованого персоналу. Адже

без нього неможливо закріпитись на ринку, а тим більше досягти

завоювання більшої частки ринку.

Підприємству слід інтенсифікувати власні зусилля у таких на�

прямках роботи з персоналом як кадрове планування, аналіз роботи,

нормування праці й оцінка виконання, система стимулювання, орга�

нізаційна культура, система заходів для адаптації нових працівників

до роботи в організації і до трудового колективу та навчання як про�

довження процесу добору й адаптації нових працівників. Керівниц�

тву досліджуваного підприємства слід також більше уваги приділяти

такому заходу як планування кар'єри робітника.

Для усунення цих проблем були розроблені конкретні рекоменда�

ції щодо вдосконалення управління персоналом, які можна поділити

на основні групи: організаційні, формальні, психологічні і допоміжні.

На наш погляд, ці пропозиції допоможуть досліджуваному підпри�

ємству ПАТ "Радивилiвська меблева фабрика" покращити управління

персоналом. 

Література
1. Гавкалова Н. Л. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / Н. Л. Гавкалова. — Х.:

Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2008. — 276 с.

2. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / Данюк В. М., Петюх В. М., Цимба�

люк С. О. та ін. — К.: КНЕУ, 2007. — 398 с.
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ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

С. В. Чувічкін,
VI курс, група ТіКД�52,

спеціальність "Товарознавство і комерційна діяльність",
Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (050)�023�35�22

В. В. Ляшенко,
к.т.н., доцент, науковий керівник

В умовах вільного підприємництва лідируючі позиції на ринку

найчастіше займають підприємства, які системно здійснюють

інновації відповідно до науково обґрунтованих інноваційних

стратегій. На сьогодні існують ґрунтовні наукові праці, присвячені

організаційним, економічним, соціальним та іншим проблемам

інноваційного розвитку підприємств. Інноваційна діяльність на

рівні підприємства є ключовою на сучасному етапі розвитку

економіки складовою відтворювальної діяльності підприємства.

Для керівництва підприємств на сьогодні постали питання: що

вважати інноваціями, які види інновацій здійснювати і яким

вимогам вони повинні відповідати.

У фахових джерелах налічується значна кількість різноманітних

визначень "інновацій" на основі окремих чинників. Б. Санто вва�

жає, що інновація � це суспільний технічний економічний процес,

результатом якого завдяки практичному використанню ідей і

винаходів є створення кращих за своїми властивостям виробів, тех�

нологій, а у випадку орієнтації на економічну вигоду може при�

нести додатковий дохід. Й. Шумпетер визначає інновацію як нове

науково�організаційне поєднання виробничих чинників, мотиво�

ване підприємництвом. М. І. Лапін розглядав інновації як систему

конструювання нових способів виробництва та продуктів, вважав

інновації цілісною, внутрішньо суперечливою динамічною систе�

мою, але не звернув уваги на особливості інноваційного виробниц�

тва. Л. О. Водачек визначає інновації як цільові кількісні та якісні

зміни у функціонуванні суб'єкта впровадження шляхом ефектив�

ного впливу на процеси використання нової сировини, створення

нових видів товарів і послуг, ринків збуту. Ф. Валента інновацією

вважає зміну у структурі виробничого механізму, тобто перехід до

нового стану продукції, технології, засобів виробництва, професій�

ної, кваліфікаційної, організаційної ланки, однак не враховує мож�

ливості використання нових видів сировини і розширення ринків

збуту. 
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Е. О. Уткін досліджує інновацію як об'єкт, упроваджений у ви�

робництво в результаті проведення наукового дослідження або від�

криття, який є якісно відмінним від попереднього аналога, харак�

теризується більш високим технологічним рівнем, новими спожив�

чими якостями товару або послугами у порівнянні з попереднім

продуктом. Він дослідив виробничу, організаційну, фінансову, нау�

ково�дослідну, навчальну та інші сфери, котрі відображають

економіку витрат на створення інновації. Однак, він не дослідив

питання виходу інноваційного продукту на ринок. В.Г. Мединсь�

кий на основі системних досліджень розглядав визначення інно�

вації з економічної точки зору і систематизував їх за визначеннями

у контексті процесу, системи, зміни та результату. 

В процесі дослідження аналізувались визначення як терміна

"інновація", так і � "нововведення", оскільки зазвичай вітчизняні

науковці вживають їх як синоніми. 

Говорячи про вибір і здійснення інновацій, необхідно розгля�

нути підходи до їх класифікації. Так, зокрема однією з найвідо�

міших є класифікація, запропонована Г. Меншем, який виділив

базисні, покращувальні та псевдоінновації. Не менш відомою є

класифікація К. Фрімена, який запропонував розрізняти нововве�

дення�продукти та нововведення�процеси. Однією з найбільш

вдалих є класифікація інновацій Ю. М. Бажала, згідно з якою інно�

вації класифікують: за типом � продуктові, технологічні, сировин�

ні, організаційні, збутові, інфраструктурні; за новизною місця

впроваджень � нової галузі, нового виробництва; за інноваційною

функцією � базові, поліпшуючі, псевдоінновації. Останнім часом у

науковій літературі з'явилось декілька десятків нових класифіка�

ційних ознак інновацій, однак це не внесло чіткості ні в наукові

дослідження, ні в їх практичне використання.

Враховуючи вищезазначене, можна підсумувати, що інновація �

це процес впровадження ідей з елементами новизни, нових або вже

існуючих теоретичних та практичних напрацювань у різні функці�

ональні напрямки діяльності підприємств, який спричиняє суттєві

зміни, що окремо або в сукупності призводять до появи вагомих

економічних чи інших результатів.

Таким чином, інновація � це процес, який зумовлює певні сут�

тєві зміни, які сприяють отриманню конкретних вагомих резуль�

татів. Такий підхід поєднує точки зору багатьох вчених і дає змогу

комплексно охарактеризувати суть інновацій.
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. М. Шандра,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

Університет "Україна"
Науковий керівник: М. Ф. Базась,

к.е.н., професор

Перехід економіки до ринкових відносин в нашій країні зумовив

потребу кардинальної модифікації не лише методології, а й органі�

зації бухгалтерського обліку. Процес формування ринкових відно�

син зумовлює поділ бухгалтерського обліку як організаційного об'єкта

на фінансовий і управлінський, сприяючи підвищенню ролі остан�

нього в оперативному, тактичному і стратегічному управлінні

виробництвом. Багато підприємств в Україні зараз перебувають у

скрутному становищі саме із�за проблеми невмілої організації

облікового процесу. 

Доходи � це наслідок продуктивної операційної, фінансової та

інвестиційної діяльності. Структура доходів змінюється залежно від

джерела їх утворення. Так, дохід від реалізації це результат суспіль�

ного визнання споживчої вартості реалізованих товарів (робіт, по�

слуг). Його складовими є вартість праці та додана вартість, що роз�

кладається на: заробітну плату робітників та валовий.

У бухгалтерському обліку методологічною основою формування

інформації про доходи нині є Положення (стандарт) бухгалтерсько�

го обліку 15 "Дохід" та П(с)БО № 3 "Звіт про фінансові результати".

Згідно з П(с)БО 15 "Дохід" доходи підприємства класифікуються

за певними ознаками. З метою визнання доходу та визначення його

суми розрізняють дохід від:

� реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою

продажу (крім інвестицій у цінні папери);

� надання послуг, виконання робіт;

� використання активів підприємства іншими фізичними та юри�

дичними особами, результатом якого є отримання відсотків, диві�

дендів, роялті.

Категорія "дохід" в економічній теорії розглядається як збіль�

шення ресурсної бази підприємства, що використовується ними для

компенсації вже здійснених витрат, накопичення з метою подаль�

шого розширення і розвитку.
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Дані визначення не суперечать МСБО 18 "Дохід" і тому можуть

бути використані при розробленні подальших схем формування від�

повідних показників звіту про фінансові результати.

Однак, як засвідчує попередній аналіз, у прийнятих норматив�

них документах та в затвердженій формі № 2 "Звіт про фінансові ре�

зультати" мають місце суттєві відхилення від зазначених норм. Раху�

нок 70 "Дохід від реалізації", призначений для відображення доходу

від реалізації на валовій основі. 

Такі коригування дадуть можливість відображати в цьому звіті на

єдиній методологічній основі всі види доходів: від реалізації, інші

операційні доходи, фінансові та інші доходи.

Одержаний аванс від покупця, за чинним законодавством, є

валовим доходом, хоча, відповідно до положень МСБО 18 "Дохід" та

П(с)БО 15 "Дохід", дохід від реалізації визначається в момент пере�

ходу права власності й ризику за товар до покупця. Отже, аванс від

покупця може бути визнаний у балансі продавця (постачальника) як

кредиторська заборгованість, тобто як поточне зобов'язання, бо

жодному критерію визнання доходу операція отримання авансу від

покупця не відповідає.

Висновки. Перехід України на принципи і методи ведення бух�

галтерського обліку та складання фінансової звітності у відповід�

ності з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку обумо�

вив суттєві зміни в порядку ведення бухгалтерського обліку доходів

від реалізації. В нашій країни господарсько�фінансові відносини

регулюються великою кількістю законодавчих актів і тому визна�

чення терміну "дохід" зустрічається у багатьох інтерпретаціях. 

Отже, перелік рахунків, що був проаналізований у дослідженні,

дає можливість із достатнім ступенем повноти розкривати користу�

вачам інформацію про джерела надходжень та види діяльності для

отримання доходів, про залежність чи незалежність окремих

категорій доходів від ефективності менеджменту на підприємстві,

про дохідність інвестицій за видами діяльності тощо.
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СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА,
ЙОГО ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Т. А. Шаповал,
VI курс, група ЗОА � 61 спеціальність "Облік і аудит",

Університет "Україна"
Науковий керівник: С. С. Нестеренко,

доцент

У сучасних умовах повноцінного функціонування вітчизняної

економіки і якісного поліпшення системи управління, вироблення

новітньої стратегії розвитку підприємств, посилюються роль і зна�

чення системи обліку, аналізу та аудиту як системи, що відповідає

за інформаційне забезпечення менеджменту. 

В умовах ринкової економіки будь�яке підприємство, що пра�

цює відособлено від інших, та веде виробничу або іншу комерційну

діяльність, повинно мати певний капітал, що представляє собою

сукупність матеріальних цінностей і засобів, необхідних для здійс�

нення його господарської діяльності. 

В енциклопедичному словнику капіталу дається наступне визна�

чення: "капітал" (від фр.,  англ. capital , лат. сaptalis �головний) � у

широкому змісті � це все, що здатно приносити дохід, або ресурси,

створені людьми для виробництва товарів і послуг. У більш вузь�

кому змісті � це вкладений в господарську діяльність, що працює

джерело доходу, у вигляді засобів виробництва (фізичний капітал).

Прийнято розрізняти основний капітал, що представляє частину

капітальних засобів, які приймають участьу виробництві протягом

багатьох циклів, і оборотного капіталу, що приймають участьу ви�

робництві і витрачаються повністю протягом одного циклу. 

З погляду економічної теорії, капітал � це авансовані підприєм�

цями у виробництво товари, грошові ресурси й кошти на оплату

найманої праці, що в процесі своєї взаємодії забезпечують збіль�

шення вартості й збагачення підприємців.

Капітал є важливою економічною та обліковою категорію та

невід'ємною умовою функціонування будь�якого підприємства.

Він завжди був об'єктом дослідження багатьох вчених. 

Нині для характеристики тієї частини власного капіталу, розмір

якої вказаний у засновницьких документах, використовують по�

няття "статутний капітал".
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Статутний капітал � це зареєстрована вартість простих і приві�

лейованих акцій для акціонерних товариств та офіційно зареєстро�

ваний у статутних документах сукупний внесок засновників для

інших підприємств. Статутний капітал належить до найбільш

стійкої частини власного капіталу підприємства. Його величина, як

правило, не піддається змінам протягом року на підприємствах, що

не змінили своєї форми власності.

Необхідність здійснення аналізу змін статутного капіталу і чин�

ників, які вплинули на ці зміни, для зрозумілості й однозначного

тлумачення даних власниками, кредиторами, інвесторами та інши�

ми особами потребує додаткових пояснень окремих показників

звіту. Для цього існуюча форма звіту потребує певного вдоскона�

лення, аби узагальнити всі зміни за окремими видами власного

капіталу і типовими статтями. Зокрема, статті, де фіксуються зміни

власного капіталу, треба чітко поділити за розділами, у яких відоб�

ражати зміни різних видів власного капіталу, що виникли за госпо�

дарською операцією, яка спричинила ці зміни.

Вважаємо за доцільне збільшити кількість статей щодо відобра�

ження складових власного капіталу з метою поліпшення їх аналі�

тичності. З приводу цього в економічній літературі існують різні

точки зору. Так, згідно з однією з них, маємо: чим менше статей

звіту, тим менша трудомісткість його складання. При цьому до ува�

ги практично не береться зниження аналітичності показників.

Інша точка зору полягає в тому, що основним критерієм кількості

статей і їх змісту повинні бути потреби користувачів фінансової

звітності.

Висновки. Статутний капітал виступає невід'ємним сегментом

підприємницької діяльності, тому для грамотного управління

підприємством необхідно удосконалити методологію обліку і

визнання у фінансовій звітності статутного капіталу та операцій з

ним, розробити методику та організацію процедур зовнішнього та

внутрішнього аудиту статутного капіталу, що дасть змогу своєчасно

виявити помилки при формуванні та обліку статутного капіталу та

забезпечить ефективну діяльність підприємства.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ 
ТЕНДЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Шевчук С.,
ЖЕГІ Університет "Україна", Спеціальність "Менеджмент ЗЕД",

ОКР "Магістр"

Термін "тендер" походить від англійського tender � офіційна про�
позиція, замовлення на підряд та to tender � подавати замовлення
(заявку) на участь у торгах.

Посередником між покупцем і продавцем при цьому методі тор�
гівлі є тендерний комітет, який утворюється. Основною функцією його
є організація надходження замовлень на участь у торгах та робота з ними.

Перехід від вольового до економічного підходу у відносинах між
державою і виробниками (постачальниками) матеріальних ресурсів
почався в ХУІІ столітті, коли уперше з'явилася згадка про участь
держави в ринкових відносинах як їх суб'єкта. Історично перші згадки
про заходи в Росії, які з певними застереженнями можна розглядати
як публічні торги, належать до періоду царювання Олексія Михай�
ловича. Зберігся царський Указ, датований 7 липня 1654 р., про
підрядну ціну на доставку в Смоленськ борошна і сухарів. Активізація
економічних відносин в Росії у часи Петра І викликала зростання
числа публічних торгів. Насамперед, цьому сприяла військова актив�
ність царя. Вже перші конкурси, організовані в той час, мали специ�
фічні риси, характерні і для сучасних торгів. Насамперед, йдеться про
відвертість і прилюдність відбору при проведенні торгів. У 17І4 р.
спеціальним сенатським рішенням обумовлювалося публічне пові�
домлення результатів не тільки найважливіших, але і різних дрібних
торгів. Необхідно було вказувати, хто на що підрядився, по яких
цінах. Ці відомості також подавалися в Канцелярію Сенату. У 1721 р.,
коли російська держава оголосила себе імперією, все цивільне і війсь�
кове управління мало відповідати підвищеним вимогам, тому прий�
мається Регламент Адміралтейства і Верфі, в якому питання поста�
чання вважалися в числі найважливіших, а інструкції за їх рішенням
знаходилися в першому розділі "Яким чином підрядчиків знаходити і
з ними домовлятися".

У 1802 р. був виданий "Статут про провіант для продовольства
військ", де були і нові правила для заключення підрядів. Особлива
увага приділялася довідковим цінам, і описувався механізм збору
інформації для їх обчислення. Довідкова ціна була відправною
точкою в організації торгів, і всі рішення ухвалювалися, орієнтуючись
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на неї. У тому ж році вийшли і правила соляної поставки, в яких
вперше була приведена статистика і аналітика торгів. Також вперше
був проведений розрахунок економії скарбниці від організації заходів
щодо конкурсного розміщення замовлень. У 1815р. спеціальним ука�
зом навіть рекомендувалося розподіляти підряди в різні руки по час�
тинах. Йшлося, передусім, про кількість поштових станцій в губерні�
ях. Підряд на утримання всіх станцій губернії був надзвичайно доро�
гим, дуже великою була і застава (третина суми договору), все це
ускладнювало пошук претендентів та їх поручителів. Але якщо
загальний підряд розподілити по повітах, то все ставало дешевше і
простіше. Крім того, додатково стимулювалися місцеві поміщики і
підприємці з селян і купців. 

У порівнянні із законодавством попереднього сторіччя в дев'ят�

надцятому віці помітно менше розпоряджень репресивного або стра�

хітливого характеру. Це свідчить про досить відпрацьовану систему

проведення торгів, організацію поставок, виконання підрядів. У про�

веденні самих торгів сталися значні зміни, аж до того, що для внесен�

ня пропозицій претендентам вже не треба було особисто бути в Ка�

зенній палаті, досить було послати їх поштою, додержавши формаль�

ність. Конкурсанти або їх довірені прибували особисто тільки безпо�

середньо на торг. 

У ХІХ столітті соціальні і правові відносини в суспільстві все

більш ускладнюються. Розвиток техніки, поява нових установ, збіль�

шення асортименту необхідних скарбниці речей, активне міське і

дорожнє будівництво привели до розширення поля взаємовигідних

контактів держави і приватного підприємництва. Все це вимагало

удосконалення російського законодавства. 

В Україні історично система торгів розвивалася у відповідності до

стану розвитку торгівлі у державах, до яких в той чи інший період

належали певні регіони нашої держави. З моменту отримання Укра�

їною незалeжнocтi, процес формування законодавства про державні

закупівлі набув самостійності і динамічності.

Об'єктивні зміни в принципових підходах до формування і

розміщення державних замовлень були зафіксовані в Законі України

від 22.12.95 року № 493/95�ВР "Про поставки продукції для держав�

них потреб", а також у відповідній Постанові Кабінету Міністрів

України від 29.02.96 року № 66 "Про Порядок формування та розмі�

щення державних замовлень на поставку продукції для державних

потреб і контролю за їх виконанням". 
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У 2000�2003 роках здійснювався послідовний розвиток націо�

нальної системи державних закупівель, зокрема шляхом реалізації

Плану заходів Кабінету Міністрів України щодо розвитку системи

державних закупівель в Україні та Програми інтеграції України до

ЄС, з урахуванням послання Президента України до Верховної Ради

України "Концептуальні засади стратегії економічного та соціального

розвитку України на 2002 � 2011 роки. Європейський вибір", у якому

удосконалення системи державних замовлень та закупівель визна�

чено як один з основних механізмів модернізації промисловості.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

С. В. Шова,
VI курс, група МО�52, спеціальність "Менеджмент організацій",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (096)�765�12�09
Т. М. Борко,

к.п.н., доцент кафедри, науковий керівник

Успішна професійна діяльність сучасного фахівця залежить не
лише від накопичених ним знань, умінь і навичок, але й від особистіс�
них якостей і здібностей, гнучкості й оригінальності мислення, вміння
формувати ефективні стратегії вирішення техніко�економічних і соці�
альних завдань. Тому нині в якості актуального наукового і практич�
ного завдання виникає необхідність дослідження і впровадження но�
вих підходів до розвитку людського потенціалу, в тому числі, актуаль�
ності набувають принципи формування системи управління персона�
лом, що включають:

� зумовленість функцій управління персоналом цілями організації �
функції управління персоналом формуються і змінюються не свавіль�
но, а у відповідності з потребами і цілями організації;

� первинність функції управління персоналом � склад підсистем і ор�
ганізаційна структура системи управління персоналом організації, ви�
моги до професійно�кваліфікаційного рівня працівників і їх чисель�
ності залежать від змісту, кількості, якості і трудомісткості функції
управління персоналом;

� оптимальне співвідношення � інтра� і інфра�функцій управління
персоналом � визначає пропорції між функціями, направленими на ор�
ганізацію системи управління персоналом (інтрафункції), і функці�
ями управління персоналом (інфрафункцїї) організації (оптимальним
вважається співвідношення � 1: 3);
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� оптимальне співвідношення управлінських орієнтацій � диктує не�
обхідність дотримання пропорцій між функціями управління, направ�
леними на розвиток організації, і функціями, що забезпечують діяль�
ність організації (оптимальне співвідношення � 1:3);

� потенційні імітації � означає, що вивільнення окремих працівни�
ків не повинно переривати процес здійснення будь�яких функцій
управління; для цього кожний працівник системи управління персо�
налом повинен вміти імітувати функції вищестоящого, нижчестоя�
щого рівнів і одного з двох працівників свого рівня;

� економічність � передбачає найбільш ефективну і економічну
організацію системи управління персоналом; зниження питомої ваги
витрат на систему управління в загальних витратах на одиницю про�
дукції, підвищення ефективності виробництва;

� прогресивність � відповідність системи управління персоналом
передовим зарубіжним і вітчизняним аналогам;

� перспективність � при формуванні системи управління персона�
лом слід враховувати перспективи розвитку організації;

� комплексність � при формуванні системи управління персоналом
слід враховувати всі фактори в комплексі, що впливають на систему
управління персоналом;

� оперативність � своєчасне прийняття рішень щодо аналізу і удос�
коналення системи управління персоналом, оперативного усунення
відхилень;

� оптимальність � багатоваріантне розроблення пропозицій по
формуванню системи управління персоналом і вибір найбільш раці�
онального варіанту для конкретних умов організації;

� науковість � розробка заходів по формуванню системи управ�
ління персоналом повинна базуватися на досягненнях науки в сфері
управління із врахуванням змін законів розвитку економіки в ринко�
вих умовах;

� ієрархічність � в будь�яких вертикальних розрізах системи управ�
ління персоналом повинна забезпечуватися ієрархічна взаємодія між
ланками управління;

� автономність будь�яких горизонтальних і вертикальних ланок
системи управління персоналом повинна забезпечуватися раціональ�
ність структурних підрозділів і окремих керівників; 

� стійкість � для забезпечення стійкого функціонування системи
управління персоналом необхідно передбачити спеціальні "локальні
регулятори", які при відхиленні від передбаченої цілі організації
ставлять того чи іншого працівника чи підрозділ у невигідний стан і
спонукають їх до регулювання системи управління персоналом.
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УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Юхимович Я. О.,
VІ курс, група БС�61, спеціальність: "Банківська справа",

Інститут економіки та менеджменту
Науковий керівник: Мельник О. П.

Ефективне управління ліквідністю є важливою проблемою у ді�

яльності кожного комерційного банку. Комерційний банк вважається

ліквідним, якщо він має можливість постійно виконувати свої зобо�

в'язання та має доступ до коштів, що можуть бути залучені за розум�

ною ціною і в потрібний момент. Тобто це означає, що банк або уже

має необхідну суму ліквідних коштів, або може їх швидко отримати

наприклад за допомогою позик або продажу активів.

Головною метою управління ліквідністю комерційного банку є

забезпечення необхідного рівня ліквідності за одночасного зростання

прибутку, розширення масштабів банківської діяльності.

Потреби банку в ліквідних коштах можуть бути розглянуті з по�

гляду попиту та пропозиції. Для більшості банків найбільший попит

на ліквідні кошти виникає через такі причини: зняття клієнтами гро�

шей зі своїх рахунків; надходження заявок на одержання кредитів від

клієнтів, які банк вирішує прийняти.

Ще однією причиною виникнення попиту на ліквідні кошти є

погашення заборгованості з позик банку, які він міг одержати від

інших банків або Центрального банку. Сплата податків, операційні

витрати та виплата грошових дивідендів власникам акцій банку також

збільшує попит на кошти, які швидко реалізуються.

Згідно з Постановою Національного банку України №368, Ліквід�

ність банку � це здатність банку забезпечити своєчасне виконання

своїх грошових зобов`язань, яка визначається збалансованістю між

строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сума�

ми виконання зобов`язань банку, а також строками та сумами інших

джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші

витрати).

В Україні широко застосовуються різні методи державного регу�

лювання ліквідності комерційних банків, які полягають у встанов�

ленні НБУ різних норм і обмежень. Відповідно до рекомендацій

Базельської угоди з метою контролю за станом ліквідності комерцій�

них банків Національний банк застосовує такі нормативи ліквідності

які визначені в Інструкції "Про порядок регулювання діяльності

в сучасних умовах Секція 1



банків в Україні", затвердженій постановою Правління НБУ від

28.08.2001 р. № 368.: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності

(Н5), та короткострокової ліквідності (Н6).

Існують також стратегії управління ліквідністю які застосовують�

ся на практиці.

До їх можна віднести:

1. Стратегія трансформації активів (управління ліквідністю через

активи).

Суть цієї стратегії полягає в нагромадженні високоліквідних

активів, які повністю забезпечують потреби ліквідності банку.

2. Стратегія запозичення ліквідних засобів (управління ліквідніс�

тю через пасиви).

Зміст стратегії полягає в запозиченні грошових коштів у кількості,

достатній для повного покриття потреб ліквідності.

3. Стратегія збалансованого управління ліквідністю (через активи

і пасиви).

Згідно з цією стратегією частина попиту на ліквідні кошти задо�

вольняється за рахунок нагромадження високоліквідних активів, а

решта � за допомогою проведення операцій запозичення коштів.

Проблема банківської ліквідності полягає в тому, що попит на

ліквідні кошти рідко дорівнює їх пропозиції в будь�який момент часу,

тому банк постійно має справу або з дефіцитом ліквідних коштів, або

з їх надлишком.

Банки повинні постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на

достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе

зобов’язань.

Отже, для ефективного управління ліквідністю комерційні банки

мають переглянути свої стратегії. Необхідно здійснювати пошук

нових та вдосконалювати існуючі стратегії управління ліквідністю.

Реалізація вдосконалених стратегій допоможе забезпечити підтримку

ліквідності на належному рівні.
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ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Л. А. Ягодіна,
V курс, група 5�Аз, спеціальність "Облік і аудит",

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (066) 4558700
В. Г. Корчагіна,

к.е.н., науковий керівник

Сьогодні в період глобальних змін в різних сферах діяльності

суспільства питання дебіторської заборгованості є досить актуаль�

ним, адже фінансовий стан підприємства значною мірою залежить

саме від наявності та ефективного управління цим видом заборго�

ваності. Очевидно, що в сучасних умовах у процесі діяльності під�

приємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємс�

твами або фізичними особами одночасно з передачею майна,

виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв'язку з цим у нього

виникає дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгова�

ності дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути

як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству

грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи.

Варто зазначити, що вплив на процеси зростання дебіторської

заборгованості здійснює політика підприємства у розрахунках з

покупцями: неправильне встановлення строків і умов надання то�

варних кредитів, невраховані ризики, ненадання знижок при до�

строковій оплаті покупцями рахунків, що також призводить до різ�

кого зростання дебіторської заборгованості. А несвоєчасне пога�

шення дебіторської заборгованості призводить до платіжної кризи;

зростання заборгованості по комерційному кредиту обумовлює

збільшення попиту на короткострокові позики, скорочення їх про�

позиції і зростання їх вартості. Для сплати боргів організації повин�

ні перетворювати високоліквідні активи в грошові кошти, у проти�

лежному випадку їм загрожує банкрутство.

Саме тому належна організація обліку дебіторської заборгова�

ності сприяє ефективному управлінню її розмірами і термінами на

підприємстві та посиленню контролю за своєчасним здійсненням

розрахунків.

Проблемам із відсутністю коштів у покупця можна запобігти,

якщо при підписанні договорів постачання керівництво підпри�

в сучасних умовах Секція 1



ємства ретельно вивчатиме характеристику клієнтів щодо мети

придбання продукції та їх платоспроможності. Якщо продукція

придбана для реалізації, то вірогідність своєчасної сплати грошо�

вих коштів вища, ніж у випадку, коли замовник придбаває продук�

цію для власних потреб.

Специфікою побудови обліку дебіторської заборгованості є

обов'язкова деталізація кожного виду заборгованості та відобра�

ження стану розрахунків у фінансовій звітності. Побудова бухгал�

терського обліку дебіторської заборгованості повинна забезпечу�

вати у будь�який час повну інформацію про стан та оцінку боргових

вимог, що є можливим при дотриманні принципів побудови обліку.

Слід зазначити, що основними операціями, пов'язаними з

організацією обліку дебіторської заборгованості, є відображення на

рахунках бухгалтерського обліку процесів визнання та оцінки за�

боргованості.

Таким чином, можна сказати, що саме політика управління де�

біторською заборгованістю, яка представляє собою частину загаль�

ної політики управління оборотними активами і маркетингової

політики підприємства, спрямованої на розширення обсягів реалі�

зації продукції, визначає ефективність роботи підприємства. 

Отже, мета обліку дебіторської заборгованості полягає в тому,

щоб не допустити прострочення термінів платежу та доведення

заборгованості до стану безнадійної. Правильно організований бух�

галтерський облік повинен мати таку систему рахунків, яка б дос�

татньою мірою відображала і характеризувала всю господарську

діяльність з вимушеною конкретизацією.

Організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві

будь�якої форми власності має важливе значення, оскільки сприяє

упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних із

розрахункових операцій за борговими правами (з дебіторами). А

керівнику підприємства з метою отримання повної й оперативної

інформації щодо різних видів дебіторської заборгованості, які

складають значну частку у структурі оборотних коштів, доцільно

забезпечити організацію цієї ділянки обліку із залученням відпо�

відних фахівців.
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ВПЛИВ ПРОСТОГО ВІДТВОРЕННЯ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВАТА

Я. І. Якимчук,
IV курс, група ЕП�41, спеціальність "Економіка підприємства",

Національний університет водного господарства та природокористування
к. тел. (095)�711�91�91 

Науковий керівник: Ж. А. Василенко,
ст. викладач

Підтримання високої ефективності використання основних ви�
робничих фондів (ОВФ) у довгостроковій перспективі можливе
лише за умови забезпечення раціонального відтворення техніко�
технологічної бази.

Значний внесок у дослідження відтворення основних засобів
підприємств та ефективності інвестиційної діяльності суб'єктів гос�
подарювання зробили А. Гордійчук, М. Герасимчук, Б. Кваснюк, 
І. Лукінов, М. Чумаченко, С. Покропивний, М. Прокопенко, 
А. Аракелян, В. Воротилов, Є. Захаров, Є. Іванов, А. Кайгородов,
В. Красовський, та ін.

Кожна організація чи підприємство при створенні наділяються
необхідними виробничими фондами, що з розвитком підприємства
чи організації поповнюються та оновлюються. Відтворення основ�
них виробничих фондів � це процес безперервного їх поновлення,
викликаний тим, що основні фонди у процесі виробництва зношу�
ються та втрачають свої первісні техніко�економічні характерис�
тики [3,c.58].

Основними видами відтворення основних виробничих фондів є
часткове, просте та розширене відтворення.

Часткове відтворення основних фондів (ОФ) передбачає відшко�
дування фізичного зносу та відновлення первісних техніко�еконо�
мічних характеристик при проведенні капітального ремонту ОФ.

Просте відтворення основних фондів здійснюється в тому
самому обсязі, коли відбувається заміна окремих зношених частин
основних фондів або заміна старого устаткування на аналогічне,
але це здійснюється на більш високій технічній основі[3,c.58�59].

Розширене відтворення передбачає кількісне та якісне збіль�
шення діючих основних фондів або придбання нових основних фон�
дів, які забезпечують вищий рівень продуктивності устаткування.

Просте відтворення основних виробничих фондів здійснюється

у двох формах: заміна зношених або застарілих основних виробни�

чих фондів; капітальний ремонт діючих основних фондів.
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За простого відтворення у кожному наступному циклі відбува�

ється створення основних виробничих фондів у попередніх обсягах

та з однаковою якістю. Джерелом фінансування заміни зношених

основних фондів є нарахована сума амортизації. За розширеного

відтворення кожного наступного циклу здійснюється кількісне і

якісне зростання основних виробничих фондів. Джерелом фінан�

сування таких змін є використання частини створеного додатко�

вого продукту.

Просте відтворення здійснюється лише за рахунок амортиза�

ційних відрахувань. 

Амортизація ОФ � категорія відтворювальна і її призначення

значно ширше ніж облік зносу ОФ. Відтворювальна функція регу�

лює відповідність амортизаційного фонду рівню зносу ОФ, тобто

розмір нарахованих амортизаційних відрахувань повинен відпові�

дати матеріальному і моральному зносу засобів праці.

Стимулююча функція амортизації ОФ проявляється насампе�

ред у створенні умов для прискорення впровадження науково�тех�

нічного прогресу в основні фонди як джерела його фінансування, а

також впливає на рівень собівартості продукції, а відповідно, на

ціну і результати господарської діяльності підприємств [3, c. 44�45].

Основними факторами що впивають на просте відтворення

основних виробничих фондів є: норма амортизації, метод нараху�

вання амортизації, термін корисного використання ОВФ, балан�

сова вартість ОВФ.

Особливо важливе значення в механізмі відтворення основних

засобів має амортизація, оскільки вона, з одного боку, є елементом

виробничих витрат, що включаються в собівартість продукції, а з

іншого � є джерелом коштів для відновлення основного засобу не�

рідко на якісно новій основі. Водночас вона відображає специфіку

руху його вартості і розглядається як важливий важіль управління

процесом відтворення.
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ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ 
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

А. О. Ярова,
V курс, група 5�МФ, спеціальність "Фінанси і кредит",

Новокаховський  гуманітарний інститут к. тел. (050) 187�23�21.
Т. А. Чернявська,

к.е.н., доцент, науковий керівник

Стабільне функціонування та подальший розвиток банківської

системи України перебувають, у тісному взаємозв'язку із збільшенням

обсягів банківських ресурсів. Від того, наскільки банки приділятимуть

увагу формуванню фінансових ресурсів, залежить їх спроможність

здійснювати активні операції та фінансова стійкість банківської

системи в цілому. Саме тому однією з необхідній передумов для ефек�

тивного функціонування банків та їх фінансової стійкості є стабіль�

ність і достатність ресурсної бази банків.

Питання процесу формування банківських ресурсів є дуже поши�

реним в банківській діяльності. Комерційний банк може не здійсню�

вати операції з векселями, не надавати лізинговий кредит, не здійсню�

вати міжнародні розрахунки за дорученням своїх клієнтів � ці операції

не суттєво вплинуть на подальшу діяльність комерційного банку, на

його надійність, ліквідність. Банк не повинен обмежити або звертати

увагу на інші банківські операції та послуги, навпаки він має розши�

рювати спектр своїх банківських послуг для зміцнення своєї конку�

рентної здатності і розширення клієнтської бази. Але все ж таки відпо�

відною точкою для здійснення різноманітних банківських операцій і

надання послуг є ресурси цього банку, які він повинен розміщувати з

найефективнішим результатом. 

Банківські ресурси � це основа основ діяльності будь�якого банку,

оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у

тісному взаємозв'язку. Тому розуміння економічного змісту банківсь�

ких ресурсів, значення проблем пов'язаних із їх ефективним форму�

ванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо

для українських комерційних банків.

Фінансові ресурси � пріоритетна функція та економічний базис

діяльності комерційного банку. Ресурси комерційного банки � це

сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні й

використовуються для виконання активних операцій. Операції,

завдяки яким комерційні банки формують свої ресурси, називаються

в сучасних умовах Секція 1



пасивними, тобто шляхом пасивних операцій проходить залучення

чужих коштів на вклади. При цьому формуються зобов'язання банків.

Фінансовий механізм включає необхідний набір інструментів та

методів управління ресурсами комерційного банку. Управління бан�

ківськими ресурсами � це діяльність, пов'язана із залученням грошо�

вих коштів вкладників та інших кредиторів, визначенням розміру і

відповідної структури джерел грошових коштів у тісному зв'язку з їх

розміщенням.

Головна мета процесу управління банківським капіталом полягає в

залученні та підтримці достатнього обсягу капіталу для розширення

діяльності й створення захисту від ризиків. Величина капіталу визна�

чає обсяги активних операцій банку, розмір депозитної бази, можли�

вості запозичення коштів на фінансових ринках, максимальні розміри

кредитів, величину відкритої валютної позиції та ряд інших важливих

показників, які істотно впливають на діяльність банку.

Для кожного комерційного банку актуальною стає розробка регу�

лювання портфеля банківських операцій, визначення сфери найпри�

бутковіших вкладень коштів у кредитні та інвестиційні проекти на

певний період часу, аналіз ефективності використання ресурсів.

Ефективні вкладення коштів кредитно�ресурсного потенціалу досяга�

ються при дотриманні наступного комплексу умов: забезпечення

необхідного рівня ліквідності, використання всієї сукупності засобів

кредитно�ресурсного потенціалу, досягнення максимально високого

прибутку.

Складовою частиною банківських ресурсів є власні кошти (або

капітал) банку�фактор, що відіграє неабияку роль у зміцненні довіри

клієнтів як до окремого банку, так і до банківської системи в цілому.

Тому проблема залучення і підтримки на певному рівні обсягу капіталу

комерційних банків є актуальною і надзвичайно важливою для

банківської діяльності в країні загалом.

Очевидно, під впливом змін у регулюванні банківської діяльності,

зрушень у макроекономічній мікроекономічній динаміці, ситуації на

грошово�кредитному ринку, структурних коливань у доходах юридич�

них та фізичних осіб тощо можливості формування ресурсної бази

комерційного банку не залишаються стабільними.
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ПОНЯТТЯ ДОХОДІВ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА СУТЬ

І. Л. Яхновець,
YI курс, група ОА�52, спеціальність "Облік і аудит",

Миколаївський Міжрегіональний Інститут Розвитку Людини,
к. тел. 066 4304343

Науковий керівник: Л. Ю. Маркіна,
доцент кафедри

Практично всі економісти, які працювали в різні періоди часу

вивчали характеристику та можливі різноманітні джерела виник�

нення доходів у різних сферах виробництва.

Усі економіко�правові науки ставляться до доходу, як до універ�

сального показника ефективності виробничої діяльності підприємс�

тва.

У період середньовічного вивчення Фома Аквінський був зму�

шений засудити лихварські відсотки та торговельні прибутки певної

особи, які він вважав результатом вельми нечесного обміну та

присвоєння результатів чужої праці собі, а багатство � всі матеріальні

блага у натуральній формі вираження, які можуть бути створенні

лише своєю працею, а не працею інших.

Т. Мен у своїх працях розглядав ідею "торгового балансу". На його

думку, держава стає багатшою, чим більшою є відношення різниці

між вартістю ввезених  в країну та вивезених з неї товарів.

У Великобританії в 60�90�ті роки ХУІІ ст. У.Петті у своїх працях,

на відміну від меркантилістів стверджував, що багатство утворюють

не тільки метали попиту, гроші, а і будівлі, товари, землі країни.

Ф. Кене вбачав основу багатства у сільському господарстві, зав�

дяки якому приводиться у рух промислове виробництво та підтриму�

ється потенційне процвітання нації.

Англійський вчений А. Сміт у своїй праці "Дослідження про при�

роду і причини багатства народів" розглядав розвиток суспільства та

підняття його добробуту. На його думку, основним джерелом багатс�

тва була сфера виробництва з одного боку, та розвиток сільського

господарства з іншого.

Відомий англійський економіст Д. Рікардо у праці "Засади полі�

тичної економії і оподаткування" (1817 p.), розглядав два, на його

думку, головних запитання економічної теорії. По�перше, три

основних види доходів (заробітні плата, рента та прибуток). По�друге,

головне завдання політичної економії полягає у визначенні законів,

в сучасних умовах Секція 1



які керують перерозподілом доходів. Вчений був впевнений, що зро�

стання доходів капіталістів обов'язково знижує доходи робітників.

Що стосується радянських часів, то в СРСР вперше слово "дохід"

увійшло до лексикону керівників та вчених у кінці 60�х років ХХ ст.

На підприємствах після 1964 р. поетапно вводилася нова система роз�

поділення прибутків, згідно з якою розподілення доходу стало зде�

більшого раціональним. 

На сучасному етапі економісти також неоднозначно трактують

поняття доходу та його започаткування. Один із визнаних вчених 

Н. М. Ткаченко визначає, що раціональний дохід підприємства утво�

рюється з виручки за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги

після відрахування на матеріальні витрати.

В. В. Сопко характеризує дохід, як елемент діяльності � операцій�

ної, фінансової або інвестиційної � якщо відбулася подія його виз�

нання на основі економічного змісту господарської операції та юри�

дичного оформлення.

Отже, на нашу думку, доходи підприємства є одним з небагатьох

найважливіших самостійних об'єктів, що потребують неупередже�

ного поглиблення теоретичних і практичних основ та рекомендацій.

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ
І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Турбіна Н. Ю.,
6 курс, група Оа52�11, спеціальність "Облік і аудит" м. Миколаїв

Науковий керівник: Л. Ю. Маркіна

Кредитні операції � це відносини між кредитором і позичальни�

ком по наданню першим останньому певної суми грошових коштів

на умовах платності, терміновості, цільового призначення і поверне�

ності. Банківські кредитні операції підрозділяються на дві великі

групи: активні, коли банк виступає в особі кредитора, видаючи

позики, і пасивні, коли банк виступає в особі позичальника, привер�

таючи гроші від клієнтів і інших банків в банк на умовах платності,

терміновості і поворотності.

Кредитування є найважливішим напрямом здійснюваних бан�

ком активних операцій. Кредитний портфель становить здебільшого

від третини до половини всіх активів банку. Беручи участь у процесі

кредитування, українські банки сильно ризикують. Навіть за найліп�

шої кредитної політики можливі втрати кредитних коштів. Репутація
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банку може бути серйозно підірвана зростанням частки проблемних

кредитів, що призводить до погіршання позиції банку на ринку

кредитних ресурсів. Для успішного кредитування, підвищення

дохідності кредитних операцій банки потребують зрозумілої та

гнучкої системи управління власним кредитним портфелем. За

сучасного нестабільного та недосконалого законодавства успішне

вирішення цього питання прямо пов'язане з бухгалтерським облі�

ком, що є інформаційною підсистемою управління

Організація обліку кредитних операцій повинна ґрунтуватися на

діючій законодавчо�нормативній базі України, забезпечити своєчас�

не і повне відображення кредитних операцій та зобов'язань, які ви�

никають у зв'язку з ними, за рахунками бухгалтерського обліку та

статтями фінансової звітності, що відповідають реальному стану кре�

дитного портфелю, а також створення умов, необхідних для здійс�

нення оперативного контролю за своєчасним поверненням кредитів

і сплатою Банку належних доходів у терміни, визначені відповідни�

ми договорами.

Регулювання обліку кредитних операцій супроводжується нор�

мативною базою законодавчих актів України: Законів України,

прийнятих Верховною радою, Декретів Кабінету Міністрів України,

Постановами Національного банку України та Кабінету Міністрів

України, Положеннями, затвердженими постановами Національно�

го банку України, Інструкціями, затвердженими Національним бан�

ком України, листами Національного банку України.  Законодавчі

акти у галузі кредитного регулювання  дають чіткі визначення тер�

мінам, пов'язаним з кредитними операціями,  встановлюють режим

здійснення кредитних операцій, встановлюють відповідальність за

порушення норм законодавчих актів, визначають повноваження та

функції державних органів під час здійснення контролю за прове�

денням кредитних операцій.

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в

банківських установах України, затверджене постановою НБУ від

30.12.98 р. № 566, встановлює організаційні засади бухгалтерського

обліку та фінансової звітності в банках. Метою організації бухгал�

терського обліку є забезпечення користувачів потрібною та достовір�

ною інформацією про операції банку. Положення ґрунтується на

законах України "Про Національний банк України", "Про банки і

банківську діяльність" та "Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні", нормативно�правових актах Національного

банку України та основних принципах міжнародних стандартів та

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

в сучасних умовах Секція 1



СЕКЦІЯ 11

СУСПІЛЬНО�ПОЛІТИЧНІ ТА

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО

СУСПІЛЬСТВА

МОЛОДА СІМ’Я В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

В. В. Аврамішина,
VІ курс, група С�61, спеціальність "Соціологія",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (0512)�37�61�47
Н. О. Позднікіна,

к.філ.н., доцент, науковий керівник

В наш час актуальним постає вивчення молодої сім'ї, адже від

того, як буде відбуватись її становлення і розвиток на початкових

етапах спільного життя, залежатимуть подальші сімейні стосунки,

що має вплив на розвиток суспільства в цілому. На спільному жит�

тєвому шляху молодій сім'ї доводиться зіштовхуватися з багатьма

проблемами і труднощами, що заважатимуть її адаптації. Перед нею

стоять гострі проблеми матеріально�економічного, житлово�побу�

тового та інтимно�особистісного характеру. Невизначеність май�

бутнього, поява протиріч, нестабільність заробітків, непідготовле�

ність до сімейного життя та виживання в нових умовах � це все

позначається на внутрішньо�сімейних процесах, на характері взає�

мостосунків членів сім'ї та її стосунків із навколишнім середо�

вищем і т.п. 

Останнім часом в Україні в середовищі молодих сімей спостері�

гається багато розлучень. Розпадання шлюбів спричинюють як ма�

теріально�економічні, житлово�побутові умови, так і соціально�

психологічна, психолого�педагогічна непідготовленість молоді до
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сімейного життя, невміння розв'язувати сімейні проблеми і запо�

бігати конфліктним ситуаціям, відсутність знань, необхідних для

молодого подружжя, що, як наслідок, може призвести до негатив�

них стосунків між молодим подружжям.

Кризові явища у життєдіяльності сучасної сім'ї різні. Вони тор�

каються, найперше, її економічних та демографічних основ. Жит�

лова залежність і ведення спільного з батьками господарства стри�

мує процес дорослішання, набуття навичок самостійного життя,

формування відповідальності за родину, вміння покладатися на

власні сили у розв'язані складних проблем. На даний час в укра�

їнському суспільстві молоді люди почали відкладати народження

дітей. Ці обставини можуть дати далекосяжні негативні наслідки

для незалежного стабільного розвитку держави. У нових соціально�

економічних умовах народжуваність в Україні знизилась до рівня,

що не забезпечує простого відтворення поколінь, поглибився про�

цес старіння трудових ресурсів, адже частково проблеми сучасної

молодої сім'ї пов'язані зі зламом стереотипних поглядів на вико�

нання ролей чоловіка і жінки. Традиційно жінка народжувала дітей,

займалась домашнім господарством, чоловік � забезпечував еконо�

мічну стабільність, соціальну безпеку сім'ї, здійснював керівну роль.

Сучасна ж сім'я заснована на рольовому партнерстві, що потребує

економічного внеску в бюджет сім'ї як чоловіка, так і дружини,

спільної участі у вихованні дітей, спільної відповідальності.

Умови, в яких перебуває сучасна українська сім'я, характеризу�

ються найперше різкою зміною соціально�економічних відносин у

суспільстві, за яких пріоритети мають надаватися особистості лю�

дини, її практичній діяльності у всіх напрямах господарювання та

духовної культури. Разом з тим, сім'я як явище економічне і соці�

окультурне зазнає в сучасних умовах впливу різних факторів,

особливо глобалізаційного та соціально�політичного характеру.

Однією із найбільших проблем сучасної молодої родини в Укра�

їні є її економічна нестабільність, соціальна малозахищеність та

підвищена психологічна вразливість. У свою чергу, це породжує її

дезорганізацію, внутрішні деструктивні процеси, конфлікти і,

зрештою, веде до розпаду. Внаслідок цього � страждання, нервові

захворювання, асоціальна поведінка, стреси, безпритульність

дітей, безвідповідальність, байдужість, аморальність і у свою чергу

жорстокість батьків.
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Ще важлива проблема � сучасна сім'я повинна не тільки збе�

регти, а й відновити свій статус головної ланки у вихованні дитини:

забезпечити їй належні матеріальні та педагогічні умови для

фізичного, морального й духовного розвитку. Разом з тим, молода

сім'я потребує як матеріальної, так і педагогічної та культурологіч�

ної допомоги. У зв'язку з цим стає зрозумілою необхідність органі�

зації підготовки молоді до подружнього життя, яку потрібно роз�

глядати як складову частину роботи щодо зміцнення сім'ї та під�

несення її соціальної активності. Життя вимагає, щоб подібною

роботою було охоплено якомога більше молодих людей, а також

були чітко визначені її цілі, методи, форми і можливості, адже серед

важливих проблем зміцнення стабільності Української держави,

важливе місце займає формування саме відповідального сім'янина,

стабільної сім'ї.

МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГАЛИЧИНИ 
КІНЦЯ XIX – 30-Х РОКІВ ХХ СТ. 

У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ІСТОРИКІВ

А. Бенько,
ІІІ курс, група ВС�31, спеціальність "Видавнича справа та редагування",

Івано�Франківська філія Університету "Україна"
Науковий керівник: С. П. Колибаб’юк,

викладач гуманітарних дисциплін

За доби новітньої незалежності вивчення історії молодіжних

організацій Галичини кінця XIX�30�х років ХХ ст. ("Січ", "Сокіл",

"Пласт", "Луг", спортивні та інші товариства) стало одним з попу�

лярних напрямів дослідницьких пошуків представників різних

галузей знань � істориків, педагогів, культурологів, політологів

тощо. Нагромадження значного пласту літератури із цієї проблеми

зумовлюється науковим та суспільним інтересом, адже окремі з цих

товариств відновили діяльність за сучасних умов та відіграють

помітну роль у вихованні молоді й суспільно�політичному розвитку

країни. Тому існує потреба врахування їх історичного досвіду й

уроків, відображених у науковій літературі, яка акумулює доробок

попередніх поколінь дослідників та підносять вивчення проблеми

на якісно новий рівень. Сказане зумовлює наукову актуальність і

практичну значущість її історіографічного аналізу.
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Історіографія діяльності молодіжних товариства Галичини

наприкінці XIX � у 30�х роках ХХ ст. має багато спільного та особ�

ливого порівняно з історичною літературою про інші досліджувані

громадські організації та рухи. З одного боку, вона так само почи�

нала вивчатися, узагальнюватися їхніми очільниками й ідеологами

за "гарячими слідами", тому чимало праць, що з'явилися у зазначе�

ний період, носять історико�мемуарний характер.

Перші спроби систематизувати історичний розвиток "Сокола"

зустрічаємо у його річних календарях. На основі статистичних даних

у цих безіменних документальних публікаціях, зокрема 1895 року (її

автором, вірогідно, був керівник товариства В. Лаврівський), з'ясо�

вуються динаміка зростання його чисельності та розширення орга�

нізаційної структури; переповідаються перипетії із затвердженням

статутів та здобутки діяльності; повсякчас наголошується на важ�

ливості унезалежнення українського "Сокола" від поляків, яких

підтримувала галицька адміністрація.

Важливим етапом розвитку історіописання про "Сокіл" і "Січ"

стала доба Першої світової війни, коли в періодиці та інших видан�

нях з'явилися "історичні ретроспективи", де вони трактувалися як

"провійськові". Типовим виразним прикладом цього слугують

статейні та історико�мемуарні публікації О.Назарука (1916), який

характеризує довоєнний розвій товариств із позиції підготовки до

боротьби за українську національну незалежність, надає їм винят�

кової ролі у створенні бойової формації Українських січових стріль�

ців. Такий "синдром парамілітарності" істотно вплинув на подаль�

ше осмислення їх історичного розвою, зокрема вкорінився і в су�

часній історіографії. 

Відзначаємо тенденцію щодо осмислення історичного розвитку

молодіжних товариств у вступних частинах (розділах) видань орга�

нізаційно�методичного характеру. Вони цікаві тим, що відобража�

ють погляди їхніх теоретиків, ідеологів, організаторів на історичні

уроки і здобутки молодіжного руху, які мали використовуватися для

його подальшого поступу. Такого роду прикладами є підручники та

організаційно�методичні праці очільників "Пласту" О. Тисовського

(1921) і О. Вахнянина (1925); авторитетного дослідника історії

українського спору Е. Жарського та ін. Ця література визначала

структуру і зміст діяльності молодіжних організацій та формувала

уявлення про їхні історичні традиції, що мало й вагоме виховне

значення. 
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Цінним не лише історичним, а й історіографічним джерелом з

історії розвитку молодіжних товариств слугують спогади його чіль�

них діячів, які дають важливу інформативну базу та оціночні харак�

теристики й глибокі аналітичні узагальнення про їхню діяльність. 

Заслуговують на увагу й окремі історіописання, що відображали

поступ інших молодіжних структур у вигляді локальних товариств

та ширших громадських рухів. У першому випадку як приклад від�

значимо історико�мемуарний збірник, що з'явився з нагоди чверть�

столітньої діяльності спортивного товариства "Україна". У ньому

його чільні діячі показали загальний поступ та найяскравіші сто�

рінки минулого. 

Висновок. Таким чином, західноукраїнська історіографія кінця

XIX � 30�х років ХХ ст., представлена головним чином доробком

провідних діячів молодіжних організацій, заклала важливу базу для

вивчення їх історичного розвитку та окреслила основні контури

проблеми у вигляді визначення динаміки й етапності, оціночних

характеристик і деяких аналітичних узагальнень їхнього розвитку.

Це істотно вплинуло на її осмислення наступними поколіннями

дослідників.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ВИВЧЕННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Т. Л. Бурлака,
VI курс, група 61�11, спеціальність "Соціологія",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к. тел. (0512) 24�11�06

Н. В. Мірошкіна,
к.філос.н., доцент, науковий керівник

Одна з тенденцій, спостережуваних в останні десятиріччя в розви�

нутих країнах світу, � зростання абсолютного числа і відносної частки

населення літніх людей. Відбувається неухильний, досить швидкий

процес зменшення в загальній чисельності населення частки дітей і

молоді і збільшення частки немолодих.

Вирішення практичних, а потім і теоретичних питань положення

людей похилого віку в суспільстві викликало появу нової галузі герон�

тології � соціальної геронтології. При розвитку цього наукового на�

пряму на перший план вийшли розробки соціологічних, соціально�

психологічних, економічних, етичних проблем старіння. Соціальна

410

Секція 11 Суспільно�політичні та соціокультурні аспекти  



411

геронтологія вивчає людину як соціобіологічну істоту і тому інтегрує

гуманітарний і медико� біологічний підходи до вирішення власних

проблем.

Термін "соціальна геронтологія" був уперше вжитий американсь�

ким вченим Е. Стігліцем у кінці 40�х років минулого століття. На

початку 60�х р. м. ст. соціальна геронтологія отримала визначення як

самостійна наукова дисципліна.

Прихильники теорії вікової стратифікації розглядають суспільс�

тво як сукупність вікових груп, які мають обумовлені віком відомості

у здібностях, рольових функціях, правах та звичках, тобто суспільство

розділене у віковому та соціальному відношенні.

Одна із перших соціальних теорій старіння була запропонована

американськими психологами Каммінзом та Генрі у 1961 році. Зна�

чимою характеристикою старості є соціальний статус�показник ста�

новища людини в соціальній ієрархії суспільства. Він включає в себе:

стать, професію та становище, календарний вік. Соціальний статус

старої людини визначається у першу чергу: її професійною актив�

ністю, індивідуальними можливостями, інтересами поза межами тру�

дової діяльності, фізичною активністю, яка відповідає стану здоров'я,

умовами і способом життя.

Найважливішою характеристикою геронтології є її комплесність,

що розвивається на основі міждисциплінарних досліджень. У всі часи

наука про старіння вбирала в себе нові знання, що створювались вче�

ними самих різних галузей: медицини і фізіології, філософії і біології,

психології і соціології, демографії і етнографії, історії і правознавства. 

Соціальні умови життя літніх людей, перш за все, визначаються

станом їх здоров'я. Як показник стану здоров'я широко використову�

ється самооцінка. Через те, що процес старіння окремих груп і інди�

відів відбувається далеко не однаково, самооцінки сильно розрізня�

ються. Дослідники багатьох країн стверджують, що здоров'я населен�

ня тільки на 8�10% залежить від охорони здоров'я і на 60�65% воно

визначається способом життя, харчуванням, умовами зовнішнього

середовища.

Інший показник стану здоров'я � активна життєдіяльність, яка

знижується у літніх людей через хронічні захворювання, погіршення

слуху, зору, наявність ортопедичних проблем . Рівень захворюваності

літніх людей майже в 6 разів вище ,ніж молодих.

Самотність літньої людини усугубляє всі її проблеми через відсут�

ність членів сім'ї і родичів, здатних надати матеріальну або психоло�

розвитку українського суспільства Секція 11



гічну підтримку. Матеріальний стан�проблема, яка може змагатися по

своїй значущості із здоров'ям. Літні люди стривожені своїм матеріаль�

ним положенням, рівнем інфляції, високою вартістю медичного об�

слуговування. 

Диференційований підхід повинний стати обов'язковим у соці�

альній роботі з людьми похилого віку. Не можна сприймати стару лю�

дину ізольовано, поза її життєвим шляхом. Навпроти, те , що вона

являє собою зараз, є відображення багато аспектного і багатошаро�

вого становлення особистості. Біографія кожної старої людини є

відображенням вдалої або невдалої долі, можливо, розламаного або

порушеного життя.

Найголовніше � кожна стара людина є особистість і як особис�

тість має найбільше значення. Особистість � серцевина людського

буття, його почуттів, переживань і дій. Особистість визначає і пове�

дінка людини в процесі старіння. Кожна людина унікальна у своєму

"Я" і ніяк не може бути підмінена іншою людиною, і в такому вигляді

іншої людини не існує. Особливе значення для психології літньої

людини мають самооцінка і самовідчуття віку. Самооцінки у людей

кожного віку можуть бути завищеними і заниженими, але на старості

лежить вантаж суб'єктивних оцінок всіх життєвих періодів.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ
І ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

ЗАДЛЯ ГУМАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
НЕВИЛІКОВНО (ТЯЖКО) ХВОРИХ В УКРАЇНІ

Вольф О. О.,
аспірант кафедри суспільно�політичних наук,

глобалістики та соціальних комунікацій
Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна",

тел. 097 14 17 456,
Науковий керівник: В. М. Бебик,

д�р політ. наук, професор

Особам, що зіткнулися з проблемою невиліковного захворюван�

ня, може надаватися паліативна та хоспісна допомога (далі: ПХД). 

Статистичні дані та експертні висновки свідчать, що кількість

мешканців України, які потребують ПХД, становить не менше 500

тис. осіб, а також не менше 1 млн членів їхніх родин. У першу чергу,

паліативної допомоги потребують особи, що страждають від хвороб
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системи кровообігу та новоутворень. Їм має надаватися медико�со�

ціальний догляд та реабілітація, адекватне знеболення, психологіч�

на та духовна підтримка. Відповідно, загострюються суспільно�по�

літичні виклики для допомоги цим людям.

У відповідь на цей виклик, розпочинаючи з кінця 1990�х років,

в Україні небайдужі представники фахової спільноти, громадсько�

сті та ін. стали замислюватися над покращенням форм допомоги не

лише пацієнтам, але й членам їхніх родин. Наприклад, розгляда�

ючи розвиток паліативної та хоспісної допомоги у столиці, можна

відзначити наступне. У 1997 р. на базі другого терапевтичного відді�

лення Київської міської клінічної лікарні № 2 була зроблена перша

спроба створити хоспіс у лікарні (організація гуманітарного відді�

лення "Надія"). На початку 21 ст. виникає благодійна організація

"Хоспіс Святої Варвари", заснована Християнською міжцерковною

радою Московського патріархату та Міською організацією Товарис�

тва Червоного Хреста за сприяння Благодійної організації "Патек"

(2000 р.). Велику роль у діяльності закладу грали представники

Синодального відділу благодійності та соціального служіння та,

пізніше, Школи соціальної роботи Національного університету

"Києво�Могилянська Академія". У першу чергу, діяльність устано�

ви повязувалася з іменами С. Косовського, Г. Таранюка та Н. Дми�

тришин. Перший київський хоспіс при Київському міському онко�

логічному центрі заснований Головним Управлінням охорони здо�

ров'я м. Києва (ГУОЗ) за ініціативи Єлизавети Глінки � президента

міжнародної благодійної організації "Vale Hospice". Нині успішно

діюче відділення допомогає приблизно 400 родинам на рік. У на�

ступному році повстало хоспісне відділення при Київській міській

клінічній лікарні № 10, засновником також було міське головне

управління охорони здоров'я.

Завдяки активній діяльності інституцій громадянського сус�

пільства у 2006 р. в Україні розпочався новий період розвитку паліа�

тивної та хоспісної допомоги тяжко (невиліковно) хворим громадя�

нам у кінці їхнього життя. Одним із ініціаторів цього процесу у 2006 р.

виступила Всеукраїнська благодійна організація "Рада захисту прав

та безпеки пацієнтів". У 2007 р. була створена всеукраїнська благо�

дійна організація "Асоціація паліативної допомоги", у 2010 р. �

"Асоціація паліативної та хоспісної допомоги". У 2011 р. до діяль�

ності названих організацій приєдналася "Ліга сприяння розвитку

паліативної та хоспісної допомоги в Україні". Серед основних до�

розвитку українського суспільства Секція 11



сягнень згаданих організацій � ініціатива створення державного

підприємства "Інститут паліативної та хоспісної медицини Мініс�

терства охорони здоров'я України" (2008 р.), кафедри паліативної та

хоспісної медицини у структурі Національної медичної академії

післядипломної освіти ім. П. Шупика (2009 р.), розробка ряду удо�

сконалень до діючої нормативно�правової бази (2006�2012 рр.),

створення та навчально�методична підтримка діяльності першого в

Україні відділення паліативної та хоспісної допомоги на базі не�

лікувального закладу � територіального центру соціального обслу�

говування (надання соціальних послуг), що надає підтримку бли�

зько 50 громадянам з особливими потребами (2011�2012 рр.), запо�

чаткування програми "Митці на підтримку хоспісів", залучення

ряду вищіх навчальних закладів України до участі у волонтерській

допомозі тяжко хворим та ін. Особливу роль, зокрема, у трьох

останніх ініціативах відіграє БО "Асоціація паліативної та хоспісної

допомоги".

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ДОСВІД УКРАЇНИ
(РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ)

А. Гончаров,
І курс, група ЗМК �11, спеціальність "Маркетинг",

ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (068�351�63�23)
Т. І. Бойко,

к.філос.н., доцент, науковий керівник

Як і будь�яка інша держава, Україна, не може успішно розвива�

тися, ігноруючи геополітичний контекст і тенденції розвитку світо�

вої цивілізації, спираючись на розуміння лише власних інтересів. У

духовній, культурній, науковій, економічній, політичній сферах життя

народів відбуваються міжнародні інтеграційні процеси. Однак, якщо

наслідки від помилок в економічній інтеграції можуть бути тимча�

совими, то недоліки політичної інтеграції інколи стають незворот�

ними і, навіть загрожувати суверенітету, цілісності держави.

Україна розташована в Південно�Східній частині Європи на

перетині трьох величезних геополітичних масивів � Євроатлантич�

ного, Євразійського та Ісламського. В цьому можна бачити як певні

переваги, так і величезні проблеми, але саме цей унікальний цивілі�

заційних простір відіграє визначальну роль у долі нашої держави. В

історії України позитивним фактором є наявність широкого вибору
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напряму інтеграції, однак, негативним явищем була і є відсутність

єдиної політичної думки і послідовності у діях. Напрям вектору

інтеграційних процесів часто змінювався на протилежний і зале�

жав, в основному, від політичних орієнтацій її лідерів. Сусідні дер�

жави вдало користувались цим � намагаючись заручитись підтрим�

кою місцевої влади, або протегуючи власного ставленика. Невмін�

ня балансувати між їх різнобічними інтересами, між сходом та захо�

дом, а також намагання державних діячів зміцнити свою владу через

залучення зовнішніх сил, призводило до того, що Україна раз за

разом втрачала свою незалежність і опинялась під владою сусідніх

політичних утворень.

Так за часів Київської Русі ледь не кожен новий князь вибирав

новий вектор інтеграції: спершу Святослав прагнув проболгарської

інтеграції, потім активною була провізантійська політика, пов'яза�

на з хрещенням Русі, а Ярослав Мудрий проводив прозахідну орі�

єнтацію на країни Європи. Специфічним був період підписання

Люблінської унії, в якому частина української шляхти виступила на

підтримку непроукраїнського утворення � Речі Посполитої і поло�

нізувалась.

При формуванні козацької держави Б. Хмельницький та інші

гетьмани намагалися відстояти право на незалежність українських

земель, знаходячись під тиском інтересів Польщі та Росії, Швеції та

Туреччини. У часи Руїни поступова втрата Україною самостійності

спричинила різновекторні геополітичні коливання. Зокрема І. Ви�

говський та П. Тетеря провадили активну пропольську політику.

Третє гетьманування Юрія Хмельницького відбувалось під впливом

і на користь Туреччини. Окремо слід виділити процес втрати авто�

номії України, яку часто називають інтеграцією щодо Росії � кожен

з гетьманів Лівобережжя підписував договори з Москвою на все

гірших умовах, що спричинило поступове економічне, податкове,

військове, політичне об'єднання. Невдалою виявилася і багатовек�

торна міжнародна політика УНР, що завершилась втратою само�

стійної держави, політичною інтеграцією з Росією і створенням

СРСР.

Подібна неоднозначність у інтеграційних прагненнях спостері�

гається в Україні і дотепер. Так, за президентства В. А. Ющенка

Україна намагалася стати членом НАТО, а після приходу до влади

В. Ф. Януковича відійшла від цієї політики. Думки населення Укра�

їни також неоднорідні. За даними Центру Разумкова у 2011 році на
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заході (76,9%) та в центрі (52,7%) людей виступають за вступ до ЄС,

а на півдні (50,7%) та сході (45,2%) бажають вступу до митного со�

юзу Росії, Білорусі та Казахстану. Оскільки жоден з напрямів полі�

тичної інтеграції України не має підтримки більшості населення, то

проведення політики спрямованої на вступ до одного з міждер�

жавних союзів викличе незадоволення, спротив меншості та вну�

трішню нестабільність. Враховуючи територіальний розподіл гро�

мадської думки, доцільно згадати мудрі слова сказані Ісусом Хри�

стом: "Кожне царство, що розділилося зсередини, запустіє і кожне

місто чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять".

Отже, щоб міжнародні інтеграційні процеси сучасної України

мали позитивні наслідки для її народу, варто виявляти та уникати

помилок минулого, і брати до уваги позитивний досвід інших країн

(Швейцарії і Норвегії). Було б доцільно розглядати інтеграцію

України з сусідніми державами лише як часткову та економічну та

навчитись розумно балансувати між інтересами Росії та Євросоюзу.

В іншому випадку ми ризикуємо своїм економічним, політичним

розвитком та суверенітетом. 

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА НАРОДНИХ МАС ОПОЗИЦІЇ
ПІД ЧАС «ПОМАРАНЧЕВОЇ» РЕВОЛЮЦІЇ 2004 р.

Ю. Ю. Гула,
ІІІ курс, група П � ІІІ (д), спеціальність "Правознавство"

Кіровоградський інститут. к. тел. (093)7461984
В. А. Ігнатьєв,

к. філос. н., в.о. доц. науковий керівник

Кампанію президентських виборів осені�зими 2004 р. в Україні

вже звичайно називають "помаранчевою революцією". Цей термін �

вдала метафора, що народилася на Майдані Незалежності в столиці

нашої країни � Києві. Він перетворився на символ, ідеологічний

стандарт, публіцистичну форму. Помаранчева революція � кампанія

протестів, мітингів, пікетів, страйків і інших актів громадянської

непокори в Україні, організована і проведена прихильниками Вік�

тора Ющенка, основного кандидата від опозиції на президентських

виборах у листопаді � грудні 2004 р., після оголошення Централь�

ною виборчою комісією попередніх результатів, згідно з якими

переміг його суперник � Віктор Янукович. Акція почалася 22 листо�

пада 2004, як реакція на масові фальсифікації, що вплинули на ре�

зультат виборів.
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Головною причиною масових виступів громадян було те, що

державні структури обслуговували не інтереси народу, а олігархіч�

ного оточення колишнього Президента Л. Д. Кучми. Економічне

зростання, започатковане в 2000�2001 роках, слугувало збагаченню

кланів, а не всієї нації.

Загострились проблеми у соціальному секторі. Рівень життя

населення України на початку ХХІ століття значно нижчий від

світових стандартів.

Таким чином, перед українським суспільством у 2004 році по�

став шерег історичних завдань, без розв'язання яких поступальний

розвиток був неможливий.

Одним із важливих засобів тиску на владу було зібрання

величезної маси народу в Києві та інших містах нашої держави. На

Майдані в столиці збиралося 100, 200, 500 і більше тисяч осіб, а

всього на головній вулиці Києва � до  мільйона людей.

Вдало проводився підбір ораторів, підтримувався імідж лідера

опозиції. Для цього залучалися представники преси і телебачення.

В рекламних роликах демонструвалися кадри В. Ющенка із сім'єю

(він неодноразово приїздив на Майдан з дружиною і дітьми, висту�

пав на трибуні), що позитивно впливало на психологічне сприй�

няття їх глядачами; також широко використовувались образи зви�

чайних робітників, студентів, викладачів, спортсменів, артистів,

політиків. Таким чином, кожен міг прирівняти себе до персонажів

реклами, оскільки людині властиво ототожнювати себе з героями

рекламних роликів чи текстів. Знаковим також було постійне

проведення концертів популярних груп і артистів, які чергувалися

дискотеками та мітингами.

Мирний характер "помаранчевої" революції на тлі напруженого

протистояння � це, без сумніву, унікальна подія, якою по праву

можуть пишатися українці.

Вертаючись подумки до тих подій, починаєш розуміти той факт,

що далеко не всі ще й досі зробили висновки з того, що відбулося в

Україні 2004 року. Це банально, однак � це так. Майдан Незалеж�

ності тоді � це аж ніяк не натовп, як би то хто не бажав. Це зоргані�

зовані люди, які перед собою мали єдину мету. І мета ця була аж

ніяк не Віктор Андрійович Ющенко � Президент України. Мета

була зовсім інша � висловити владі вотум недовіри, примусити цю

владу рахуватись з народом. А Президент, а най той час лише кан�

дидат у Президенти був лише втіленням цієї мети.
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Політики для себе зробили наступний висновок � у того, в кого
є майдан, і не обов'язково це має бути Майдан Незалежності, при�
бічників � той і переможець. І почалися карнавали з маханням пра�
порами, мегафонами, прибічниками зі всієї країни і нескінченним
"пікніком на галявині" поблизу державних установ.

Що зараз бачать українські громадяни? А вони бачать, що за
період з 2004 року по сьогодні нічого не змінилося.

Українці скидаються всім світом на лікування хворих діточок,
бо знають, що держава � нічим не допоможе Українці їдуть в інші
краї, бо знають, що на Батьківщині їх або задушать податками, або
вони залишаться без нормальної роботи, в той час, коли народні
обранці дозволяють собі жити краще за представників деяких дво�
рянських родин Європи. Українці налякані тим, що країна посідає
перші місця в світі за смертельними захворюваннями. І з усього
того робиться один вірний висновок � а навіщо нам така влада?

Відтак і значення Помаранчевої революції в тому, що вона
вкотре довела стару максиму � "не вір", "не бійся" і "не проси" від
влади, яка нехтує тобою, найціннішим, що в неї є � громадянином
нічого. І зрештою, зрозумій, громадянин України, що ти і є той на�
род, який єдине джерело і верховний носій влади в державі і саме
від тебе залежить, як ти будеш жити.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ, 
ЯК НОВИЙ ЗАСІБ ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

А. А. Данько?Сліпцова,
аспірантка кафедри суспільно�політичних наук,

глобалістики та соціальних комунікацій,
старший викладач кафедри журналістики Університету "Україна"

Науковий керівник: В. М. Бебик,
д�р політ. наук, професор

Останнім часом Інтернет�технології отримали настільки велику
популярність, що в західній політології їх характеризують як засоби
загальної демократизації суспільства. Політичні комунікації, засно�
вані на використанні інформаційно�комунікаційних технологій, нази�
вають новими "технологіями свободи, які забезпечать можливість
реалізації на практиці принципів свободи слова в такій мірі, в якій
їх ще ніколи не знало людство".

Найбільш важливий аспект інформаційно�комунікаційних ме�

реж загального користування полягає в їх залученні звичайних гро�

мадян до політичних та соціальних подій.
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ЗМІ ніколи не були відсторонені від влади. За будь яких часів, у

будь�яку історичну епоху вони якщо не обслуговували керуючі ор�

гани, то, принаймні, були дотичні до них. Саме тому традиційні

влада завжди намагалася контролювати, і в такій ситуації некон�

трольована Інтернет�мережа є єдиним місцем розповсюдження

опозиційної чи не форматної інформації

Розвиток інформаційних технологій в Україні поступово кон�

центрується виключно на Інтернеті. Загальна кількість українських

сайтів � 101 тис. 659. з 143 тис. 38% щоденних посилань російських

веб�сайтів, 23,4% українських. Щодня проглядається 10 млн. сто�

рінок українських сайтів.

Українські політики протягом останніх кількох місяців доволі

активно долучились до процесу освоєння соціальних мереж. Лише

у Фейсбук їх уже близько 50. Набирає популярності й Твітер � тут

вже близько двох десятків політиків та партій.

Зокрема, потрібно зауважити, що саме з появою Ю. Тимошенко

в соціальній мережі, відбувся кардинальний прорив щодо спілку�

вання політичної еліти за допомогою Інтернет�ресурсів.

Лідери Партії регіонів також поступово долучаються до соціаль�

них мереж, хоча й не так активно.

Навіть у голови Комуністичної партії Петра Симоненка є сто�

рінка на Фейсбук, але, ця данина моді, так і залишилася даниною.

Сторінка абсолютно без динаміки. Така ж ситуація і зі сторінкою 

В. Литвина

Інтернет, як альтернативне і неконтрольоване владою місце

розміщення інформації на сьогодні є не лише місцем спілкування

між його учасниками, а й одним із головних джерел інформації для

традиційних ЗМІ. Так, все частіше на телебаченні, радіо та у газетах

використовуються повідомлення із персональних Інтернет�сторі�

нок відомих особистостей.

Соціальні мережі сьогодні є не лише місцем розміщення інфор�

мації, а й вигідним ринком реклами. Щоправда цим користаються

лише підприємці, а не українські політики.

Втім, політологи вважають, що не варто перебільшувати роль

Інтернету в політичних комунікаціях. Незважаючи на зростаючу

кількість користувачів Інтернету в Україні, частка тих з них, хто

цікавиться політикою і активно бере участь у обговореннях на

сторінках політичних діячів чи партій, невелика.
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ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТЬ «КУЛЬТУРА» ТА «ПРОГРЕС»
В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Демченко О. В.,
ІІ курс, група ПО�21, спеціальність "Політологія",

Інститут права та суспільних відносин ВМУРоЛ "Україна" 
Н. М. Кочура,

к.ф.н., доцент, науковий керівник 

Тема відродження культури, формування особистості з високим

рівнем духовної культури � є, на нашу думку, найбільш актуальною

в даний час як для українського суспільства, так і для глобалізова�

ного світу в цілому, адже внаслідок стрімкого науково � технічного

прогресу сучасне суспільство духовно майже не розвивається, а під

тиском домінанти матеріальних цінностей деградує.

Дана робота, сподіваємося, дозволить дещо по іншому подиви�

тися на зазначені поняття і проблеми, що з ними асоціюються, зму�

сить задуматися над не простими речами нашого культурного сьо�

годення.

Характерною ознакою кожної нації є її культура. Вона з усіх

боків показує неповторність і самобутність народу, що її творить.

Кожен індивід вирізняється тим з суспільної маси, що сам, мож�

ливо не усвідомлюючи до кінця, несе у собі піщинку культурного

скарбу, що виділяє його серед багатьох інших народів. На підґрунті

цього, задля детального дослідження такого розмаїття культурних

особливостей народів світу і зароджується культурологія. Ця наука

допомагає нам узагальнювати і систематизувати знання про неви�

димий світ "речей і речень", який вирізняє один народ з поміж ін�

ших. Разом з тим, окрім культури, яку досліджує наука "культуро�

логія", особливу увагу звернемо на самого носія культури, а саме �

на Людину: звичайну, пересічну, яка століттями в мирі і війнах

здобувала собі право на життя, щастя, розвиток і, цим самим, вдос�

коналювала навколишній світ, не підозрюючи, що творить історію

та реалізує себе у ній.

Нажаль, у світовій історії можна побачити безліч прикладів

занепаду або асиміляції величних культур � цивілізацій, про які

тепер можна дізнатися лише з історичних джерел. Всі вони свідчать

про певні культурні віхи розвитку нашого людства.
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Говорячи про культурологію, необхідно, на мою думку, перш за

все звернути увагу не на історію чи географію, а детально ознайо�

митись з головним носієм культурної спадщини і центральним пер�

сонажем історії, яким є народ. Саме він намагався примножити і

передати здобутий досвід своїм нащадкам.

Поняття "культура" і "народ", змусили мене задуматись про гли�

бокі ціннісні речі, які стали основою для написання цієї праці.

Аналізуючи пласти літературних джерел, не хотілося б все таки

детально переписувати "затерті до дірок" фрази з підручників. В да�

ній роботі зробимо спробу поглянути на культуру як духовну цін�

ність для кожного з нас, переживаючи і осмислюючи її з обріїв

власного і національно�історичного досвіду, спираючись на здобуті

знання, світоглядні уявлення і переконання. Можливо, деякі речі

насторожать читача своєю суб'єктивністю, критичним підходом до

розуміння і аналізу проблем культури.

Культура є складним суспільним феноменом, який відігравав і

продовжує відігравати величезну роль у життєдіяльності людини.

Вона впливає на працю, побут, дозвілля, менталітет, спосіб життя

як всього суспільства, так і окремої особистості. Багато пов'язаних

з культурою проблем мають глобальний, міжнародний характер.

Розвиток її щільно пов'язаний з прогресом людства, його перспек�

тивами. Засвоєння культури � важлива запорука розвитку людської

цивілізації, збереження загальнолюдських цінностей. Таким чином,

культура � це не лише досягнення минулого, а й багато в чому, виз�

начене сьогодення і майбутнє особистості, усього людства. Наше

майбутнє значною мірою залежить від напрямків подальшого роз�

витку культури, а вони, в свою чергу, щільно пов'язані з напрям�

ками політичного розвитку світу, вирішенням глобальних проблем

людства.

Актуальність даної роботи полягає у висвітленні історично�

культурних процесів, і їх вплив на формування нашого "куль�

турного" сьогодення, якщо його можна таким назвати.

За допомогою аналізу літературних джерел та переосмислення

ціннісної бази сучасної молоді, зробимо висновки та дізнаємося

причини культурного занепаду суспільства при такому прогресив�

ному розвитку техніки та науки.
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МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Дубровський Р. В.,
ІІ курс, група ПО�21, спеціальність "Політологія",

Інститут права та суспільних відносин ВМУРоЛ "Україна"
Науковий керівник: Н. М. Кочура,

к.ф.н., доцент

Розглядаючи дану тему, звернемо спочатку увагу на те, що з са�

мого зародження масової культури, очевидно, повинна була заро�

дитись і субкультура, культура анти�масова. За відправну точку можна

взяти будь�яку  культурну подію на розсуд, що відноситься чи то до

середини XX�го століття, чи то до періоду бурхливого розвитку моло�

діжних рухів у 90�х роках, чи сьогодення. У будь�якому випадку, яку

б точку ми не взяли, обговорення наступної проблеми буде актуальним.

На нашу думку, основна проблема, що стосується означеного

питання � це не проблема перешкоджання субкультурних рухів

"нормальному життю", як ми звикли його називати, а саме про�

блема конфлікту, не сприйняття такого явища в консервативно

налаштованому середовищі � саме над цим ми маємо поміркувати в

даній роботі.

Загалом, тема породжує багато питань, зокрема: "Як я відно�

шусь до цих рухів?", "Чи вони мають існувати, чи мають зникну�

ти?", "Що я знаю про субкультури?", "Що є стереотипом і вигадкою,

а що ні?" та інші.

Спочатку треба наповнити розум поняттями від яких можна

відштовхнутись.

Субкультура, або молодіжна культура як її називають, є повно�

цінною культурою у певний час і в певному колі людей, вона несе в

собі ідеї, гасла, моду, культуру поведінки і спілкування тощо. Втім,

відмінність субкультури від неформальних молодіжних рухів поля�

гає у тому, що молодіжний рух � це система угрупувань людей, ска�

жемо так, вузької напрямленості, а субкультурний рух, у деяких

випадках, охоплює ширший спектр цінностей і орієнтацій молодої

людини.

З одного боку добре, що молода людина має чому слідувати, а з

іншої � погано, бо той чи інший рух може нав'язувати певні погляди

і стереотипи мислення, знищувати індивідуальність і здатність ство�

рювати власні цінності і ідеали.
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Головне, на наш погляд � це не сприймати всю інформацію як

вказівку до дії, буквально, кожен повинен розмірковувати як інди�

від. Це і буде наша незалежна чи європейська точка зору.

Людина � індивід: вона є і частиною колективу, але разом з тим

людина � це і ціле, мікрокосм. Тому, треба шукати золоту середину,

слідувати тим течіям і рухам, що до вподоби особисто тобі, не

втрачаючи при цьому власної індивідуальності.

Наступне, на що я хотів би звернути увагу � це власне причини

появи субкультур. Спочатку з'явилась мода на студентські бунти,

так як і мода на витрачання грошей, або "полювання на певні атри�

бути" молодіжного життя і таке інше.

Зі зростанням попиту на ідеї, що могли би захопити і орієнтува�

ти молоду людину в житті, з'являються перші субкультури в Англії і

Америці, такі, наприклад, як панки, скінхеди, бітники чи хіпі. Вод�

ночас, поряд з цим, зростає "зацікавленість" такими рухами з боку

правоохоронців, уряду і суспільства взагалі. На цю тему рекомен�

дуємо подивитись деякі фільми, зокрема такі, як: "Народжений

четвертого липня", "Американська історія ікс"). Сюжети фільмів

знайомлять нас з періодами жорсткого придушення субкультурних

рухів, коли з'являється дух відчуження молодіжних гуртів від сус�

пільної більшості. Як ми бачимо, ці рухи, як і будь�яке соціо�

культурне утворення народжуються, живуть і помирають, деякі з

них існують десятки років, деякі � лише 3�4 роки. Чи не кожен з нас

може навести приклади на підтвердження висловленого. В цьому

контексті варто задатися питанням: Чи давно ми бачили на вулицях

класичних панків 90�х років? Або популярний рух "Емо"? Де вони

зараз? Звичайно, через те, що наша країна багато років знаходилась

в інформаційній блокаді, деякі з нас мають розмите уявлення про ці

рухи, або просто з ними не знайома, але все ж таки, я гадаю, моїм

ровесникам загально відомий життєвий цикл таких субкультур.

З віком потяг до тієї чи іншої субкультури може не минати � це

залежить від особистісних характеристик і соціуму самої людини.

Загалом, неформальний спосіб життя притаманний людям підліт�

кового віку, а належність до тієї чи іншої субкультури � це своєрід�

ний спосіб продемонструвати дорослим свої власні погляди на життя.

Тим більше, що підліткам взагалі характерне протиставлення себе

дорослим. І тому вони об'єднуються з іншими однодумцями та де�

монструють те, що у них є власні життєві позиції. Зазвичай бажан�

ня належати до певної субкультури з віком зникає, але не завжди.
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До цього потрібно ставитися лише як до одного з основних етапів

життя. А батькам таких підлітків я б порадив не реагувати бурхливо

на таке волевиявлення їхніх дітей. Між іншим, є точка зору, що

практично всі підлітки проходять через ті чи інші молодіжні

неформальні рухи, угрупування, гуртки, секції і т.п., які, на думку

психологів, у подальшому все ж таки сприятимуть подальшому

нормальному розвитку особистості.

В психології також існує підхід і розуміння згідно з якими,

багато людей упереджено ставляться до представників молодіжних

субкультур, зовсім не знаючи, що більшість таких молодих людей,

не мають ні найменшого відношення до криміналу, сексуальної

розбещеності, і не є налаштованими проти релігії. В переважній

більшості � це незвичайні у спілкуванні люди, більшість з яких

початківці � музиканти, письменники, художники та досить обда�

ровані люди. Вони виступають проти деяких чинних правил і для

цього збираються в групи, створюючи тим самим свою маленьку

систему, зі своїм одягом, законами, на противагу системі великій.

Це дає їм можливість відчувати себе індивідуальностями настільки,

наскільки це можливо.

Не варто перебільшувати ролі іміджу, який лідер та його коман�

да намагаються «втлумачити» в суспільну свідомість. Адже в разі

з’ясування невідповідності особистих якостей реального політика

уявленням про нього, що вдалося сформувати через ЗМІ, негатив�

ний ефект може виявитися настільки сильним, що нейтралізувати

його буде надзвичайно складно [3, c. 486].

СТАН КУЛЬТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЛЯХ ВОЛИНІ ТА ГАЛИЧИНИ

У (1944-1953 рр.) В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

В. В. Жупник,
Івано�Франківська філія університету "Україна", к. іс. н.

В українській історіографії є ще багато тем, які знаходяться під

грифом "білих плям української історії" і чекають своєї черги. Серед

таких, зокрема, і проблема вивчення культурного розвитку західно�

українського регіону у 1944�1953 роках, яка все ще не стала пре�

дметом наукових комплексних досліджень.

Тема "культури" переважно згадується в плані дослідження соці�

ально�політичних питань де, як правило, використовувалася з іде�
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ологічною метою, наприклад в радянській історіографії, набуваючи

викривлених форм та різного забарвлення з усіх боків, що і свідчить

про актуальність та необхідність її незаангажованого висвітлення.

Переходячи до розгляду та аналізу історіографічних напрацю�

вань радянського та сучасного періоду, присвячених культурним

процесам, які проходили на території Волині та Галичини у дослід�

жуваний період, слід відзначити ту обставину, що фактологічне за�

безпечення цих робіт було відмінним та специфічним. Різною та�

кож була ідеологічна мотивація та методологічні підходи до напи�

сання таких досліджень.

Всю вітчизняну історіографію питання, яке ми вивчаємо, умовно

можна поділити на дві частини, а саме: праці радянського періоду

та дослідження сучасних науковців. Якщо ж говорити про діаспорну

історіографію, то будь�яких серйозних робіт, в яких би аналізували�

ся культурні процеси на західноукраїнських землях, нею не було

видано, що, звичайно, було пов'язано з відсутністю джерельної

бази та наданням переваги висвітленню політичних питань. 

Процес накопичення історіографічної бази  з даної проблеми

радянською наукою можна поділити на два етапи. Перший � друга

половина 40�х � середина 80�х років ХХ ст. � етап, ознаменований

пануванням в Україні офіційної версії радянської історіографії, яка

позначалася відповідною однобічністю підходів та насильницьким

підкоренням культури для служіння комуністичній ідеології. Тут

треба зазначити і той факт, що майже у всіх дослідженнях радян�

ського періоду культура тісно пов'язувалась з ідеологічними міфами

та вигадками. Другий період � друга половина 80�х � початок 90�х рр.

започаткував собою зростаючу критику соціалізму та "відхилень"

від принципів марксизму�ленінізму, проте сфери культури це май�

же не торкнулося.

Починаючи розгляд праць істориків радянського періоду, при�

свячених темі "культурного будівництва", потрібно відзначити їх

декілька особливостей.

По�перше, в цьому історіографічному напрямку утвердився га�

лузевий принцип в підході до вивчення історії культури, що певною

мірою сприяло активізації досліджень окремих питань культурного

розвитку.

По�друге, тут існували жорсткі ідеологічно�методологічні рам�

ки та "лінія партії", вихід за межі яких означав наукову смерть.
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Сучасна українська історіографія на початку 90�х активно почала

досліджувати питання, на які до розпаду Радянського Союзу було

накладено табу, серед таких був і культурний розвиток західноукра�

їнських земель. Але спорадичність і несистемність вивчення при�

звела до того, що дослідження культурного поступу відбувалося без

зв'язку з особливостями та обставинами, які супроводжували цей

процес, перетворюючи все у "науковий хаос".

Даної тематики науковці торкалися в основному при аналізі по�

дій політичного та соціального характеру, надаючи цьому питанню

статус другорядного, а роботи, які все таки були присвячені цій

проблемі, розглядали тільки окремі аспекти "культурного будів�

ництва", висмикуючи їх із цілісного контексту.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

К. Ю. Келембет,
ІІ курс, група МІ�21, спеціальність "Міжнародна інформація",

Університет "Україна", к. тел. (093)�644�89�63

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа � преса (газети, жур�

нали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукоза�

писи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі,

домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, ком�

п'ютерні та інші лінії зв'язку. Всім цим засобам притаманні якості,

що їх об'єднують � звернення до масової аудиторії, доступність ба�

гатьом людям, корпоративний зміст виробництва і розповсюджен�

ня інформації.

Громадські медіа, часто пов'язані з "громадськими комунікаці�

ями" та можуть приймати різні форми, можуть стосуватись різних

груп людей та бути пов'язані з великим числом різних напрямків. В

той же час, громадські медіа являють собою засіб для створення

дискусії та залучення звичайних громадян, що об'єднані певними

цілями. Головна риса громадських медіа в тому, що вони не зале�

жать від комерційних тенденцій та популярних тем для обгово�

рення. Це дозволяє створювати різні моделі громадських медіa, які

можуть або пропонувати відкриту редакційну політику, або більш

сфокусованy на залученні громадян.

З появою і поширенням мережі Інтернет з'явилися інтернет�ЗМІ.

Вони швидко завоювали популярність, хоча їхня аудиторія покищо

набагато менша, ніж "традиційних" (як їх стали називати) ЗМІ.
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Майже всі ЗМІ мають сайти в Інтернеті, на багатьох з них публі�

куються регулярно оновлювана інформація: як правило, це інтер�

нет�версії тих самих матеріалів, іноді вони виходять із затримкою,

іноді до матеріалів та / або архівів доступ є платним. Звичайно,

основні доходи інтернет�ЗМІ надходять також від реклами, хоча

ЗМІ може бути і спонсорованим і як мовний орган будь�якої орга�

нізації. Питання про те, наскільки рівноправні поняття ЗМІ та ін�

тернет�ЗМІ, є предметом чисельних обговорень і судових позовів у

всьому світі.

Характерні риси засобів масової інформації:

– публічність (необмежене, неперсоніфіковане коло споживачів);

– наявність спеціальних технічних засобів;

– непряма, розділена в просторі та часі взаємодія комунікацій�

них партнерів;

– непостійний характер аудиторії;

– переважна односпрямованість впливу від комунікатора до ре�

ципієнта.

Функції засобів масової інформації:

1) інформаційна функція � отримання і розповсюдження відо�

мостей про найбільш важливі для громадян і органів влади події. На

основі отриманої інформації формується громадська думка про діяль�

ність органів влади, об'єднань громадян, політичних лідерів тощо;

2) освітня функція � донесення до громадян певних знань доз�

воляє адекватно оцінювати, упорядковувати відомості, отримані з

різних джерел, правильно орієнтуватися у суперечливому потоці

інформації;

3) функція соціалізації � засвоєння людиною політичних норм,

цінностей, зразків поведінки дозволяє їй адаптуватися до соціаль�

ної дійсності;

4) функція критики і контролю. Критика ЗМІ характеризується

необмеженістю свого об'єкта. Їх контрольна функція засновується

на авторитеті громадської думки. ЗМ1 не можуть застосовувати санк�

цій до правопорушників, але вони дають юридичну та моральну

оцінку подій і осіб. У демократичному суспільстві у здійсненні кон�

трольних функцій ЗМ1 опираються як на громадську думку, так і на

закон;

5) мобілізаційна функція проявляється у спонуканні людей до

певних політичних дій чи до соціальної бездіяльності;

6) оперативна функція � обслуговування ЗМІ політики певних

об'єднань громадян.
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ЗМІ забезпечують представникам різних суспільних груп мож�

ливість публічно виражати свої думки, знаходити та об'єднувати од�

нодумців, чітко формулювати та представляти в громадській думці

свої інтереси. Без преси, телебачення, радіомовлення жоден грома�

дянин не може правильно зорієнтуватися у політичних процесах,

визначити свою політичну орієнтацію, приймати відповідальні

рішення. Наявність демократично організованих ЗМІ, здатних

об'єктивно висвітлювати політичні події, одна із найважливіших

гарантій стабільності демократичної держави. Проте історичний

досвід свідчить, що ЗМІ можуть служити різним, не тільки демо�

кратичним, політичним цілям: як розвивати у людей прагнення до

свободи, соціальної справедливості, допомагати їм у компетентній

участі в політиці, так і духовно закріпачувати, дезінформувати,

залякувати населення, сіяти недовіру і страх.

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА,
ЯК ПРОВІДНИЙ ГУМАНІСТ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Клюшина В., 
І курс, група ЖР/11, спеціальність "Журналістика"

Науковий керівник: Женжера С. В.,
старший викладач

Франческо Петрарка � видатний поет та найяскравіший предс�

тавник італійських гуманістів, які вбачали в духовності людини не

лише безпосередньо релігію, а мистецтво й науку.

В ідеології гуманізму людина розглядається, як найвища форма

існування, що прагне до гармонії та краси. Зародившись в добу Ре�

несансу, гуманістична течія вступила у жорсткий резонанс з церк�

вою. Котра не визнавала саму наявність не богословних наук. Тут

варто відмітити, вступає в силу історичний факт, саме новаторські

(на той час), гуманістичні ідеї зумовили розвиток таких наук як:

граматика, риторика, історія, моральна філософія.

Гуманізм � (від лат. humanitas) "людяність" явище, що захопило:

філософську, соціальну та політичні сторони життя західної Європи.

Прогресивну думку гуманізму можна вважати тодішнім "зародком"

демократичного суспільства, вона замістила наявний теоцентризм

яскраво вираженим антропоцентризмом.

Якщо церква вчить смиренності і покори власній долі, де само�

вдосконалення йде лише шляхом пізнання Бога, то революційність
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поглядів Петрарки полягає в сміливості зазирнути "в себе" аналізу�

вати власні вчинки, зрозуміти свою індивідуальність, потенціал.

Його філософія близька до "пуританської" думки, вона полягає у

Вдосконаленні духу шляхом всебічної праці та досягнення успіху.

З часом мутували не лише погляди на гуманізм, а й значення

слова не мало стійкого значення за часів "батька" явища, Петрарки.

Гуманізм означав заняття вільними мистецтвами, збагачення

своєї духовної суті і лише значно пізніше, ближче до сучасного,

широкого вжитку слова: бережливе відношення до людини. 

Філософія насамперед вчить підіймати запитання в такий спосіб,

як їх ніхто ще досі не ставив. Із цього погляду більш як п'ятде�сяти�

літня праця Франческа Петрарки, що мала вибухову дію на сус�

пільство та його свідомість, лишила безперечний скарб та простір

для духовних пошуків, філософських суперечностей та запитань.

Особисто мені, гуманізм бачиться, як невід'ємна ознака сучас�

ної людини, не лише високодуховної, а й просто освіченої. Це по�

няття, що народилось у муках боротьби за людську свободу та спра�

ведливість. Постулат гуманізму став настільки необхідним, що

влився в усі сфери нашого життя на рівні "елементарного етикету".

Проте з іншого боку, вимагаючи в ідеалі гуманного, людського від�

ношення до кожного, і не лише до людини, а і до будь�якої живої

істоти, ми в жодному разі не маємо заспокоюватися. Завдання,

поставлені в добу Відродження все ще залишаються актуальними, а

мета побудови справді гуманного суспільства, нажаль, дуже дале�

кою. І наблизитись до неї можна лише спільними зусиллями, і лише

за умов постійного активного руху вперед.

І в цьому значенні Франческо Петрарка продовжує залишатися

нашим сучасником. Звітами щодо реалізації його проекту виступа�

ють ті самі випуски новин, які ми бачимо або чуємо щодня
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ЖІНОЧІ ОБ’ЄДНАННЯ ГАЛИЧИНИ
ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХІХ – 30-Х РР. ХХ СТ.

У СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

С. П. Колибаб’юк,
викладач кафедри гуманітарних наук,

Івано � Франківська філія Університету "Україна"

Вивчення "ролі жінки в історії" як окремої суспільної проблеми

розпочалося на межі XVIII � XIX cт., згодом вона відокремилася і

навіть стала протиставлятися іншій � "чоловічій" історії (у сенсі всьо�

го історичного процесу). 

Посиленню уваги до "жіночої історії" сприяла низка спеціальних

наукових конференцій, що відбулися в 1993�1995 рр. у Києві, Львові,

Одесі. Видані за їхніми результатами матеріали виявили доволі

вузьке коло фахівців, що  спеціалізувалися на вивченні цієї теми, тож

більшість учених зверталися до неї, так би мовити, "принагідно" � у

розрізі своїх "основних наукових зацікавлень". Вони засвідчили

переважання серед них та громадських діячів, що брали участь у

конференціях, романтично�позитивістських уявлень про роль жінки

в історії, тому лише окремі виступи вказували на готовність вивчати

цю проблему з позиції української феміністичної традиції. Утім, ця

тенденція швидко набирає обертів і незабаром стає домінуючою.

Розвиток досліджень у цьому напрямі також стимулювала поява

спеціальних тематичних збірників, зокрема, приміром, й історико�

документальних, де зібрані матеріали про Український жіночий кон�

грес 1934 р. у Станіславі. 

"Жіноча історія" поступово перетворюється на самостійну ком�

плексну галузь знань, охоплюючи всі прояви суспільної життєдіяль�

ності жіноцтва.

Прийнятним уважаємо трактування Л. Смоляр, що визначила

жіночий рух як колективну діяльність жінок для поліпшення їхнього

становища та зміну чоловічого домінування в суспільстві. Дослідни�

ця розуміє його у двох вимірах: "вузькому" � як усі види діяльності,

що мають феміністичний характер, автономні, незалежні від полі�

тичних організацій, та інституцій змішаних за ознакою статі та в

"широкому" � як різні історичні і сучасні прояви жіночої активності.

Ідейну основу організованого руху жінок учені вбачають у теорії

рівності двох статей � фемінізмі (О. Рибак ). Він також трактується і
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як "концептуальне підґрунтя" українського жіночого руху, який

подекуди розуміється доволі абстрактно � як активна участь жінок�

українок у відстоюванні права на свій власний внесок до скарбниці

загальнолюдських і національних цінностей та співвідповідальність

нарівні із чоловіками за долю своєї Батьківщини (З. Нагачевська).

Такі погляди сучасних дослідників на сутність жіночого руху, зо�

крема й на західноукраїнських землях за досліджуваного періоду, ма�

ють важливе концептуальне значення для аналізу сучасного історіо�

графічного процесу. 

Маємо чимало статейних публікацій з історії "Союзу українок" та

інших жіночих організацій і форумів, що діяли й відбувалися в Гали�

чині за 1920�30�х років, зокрема П. Дутчак, О. Маланчук�Рибак та ін.

Така тенденція притаманна і узагальнюючим комплексним пра�

цям. З�поміж них до тематики нашого історіографічного досліджен�

ня чи не найближче стоїть монографія Б. Савчука (1998), де зроблена

одна з перших спроб вивчення різнобічної ролі жіноцтва в суспіль�

ному житті Західної України в останній третині XIX � 30�х роках ХХ

ст. Відтворюючи його "соціологічний портрет", автор показав, як ідея

емансипації оволодівала жіноцтвом та зумовлювала характер та етап�

ність розгортання жіночого руху. Його витоки й організаційно�іде�

ологічне становлення показуються у властивому західноукраїнській і

діаспорній літературі позитивістсько�романтичному дусі та супро�

воджуються значним приростом фактографічного матеріалу. З іде�

ями фемінізму цей процес пов'язується лише за довоєнного періоду

розвитку жіночого руху, а його поступ за міжвоєнної доби ХХ сто�

річчя розглядається головним чином у площині розгортання націо�

нально�визвольних змагань. 

Висновок. Таким чином, нагромаджено значний обсяг літератури

з історії жіночого руху Галичини останньої третини XIX � 30�х років

ХХ ст.

У сучасній вітчизняній історіографії простежується тенденція

дослідження проблеми в різних тематичних розрізах � культурно�

просвітницькому, суспільно�політичному тощо. Червоною ниткою

через історіографію жіночого руху проходить дилема пріоритетності

"феміністичного" та "національного", яка вирішується залежно від

ідейних поглядів дослідників та під впливом національно�політич�

них обставин.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОГРЕСИВНОГО
СУСПІЛЬСТВА В КОНЦЕПЦІЇ ВОЛЬТЕРА

К. Д. Корольчук,
ІІ курс, група БО�21, ВМУРоЛ "Україна", к. тел. (0679611662)

Науковий керівник: Т. І. Бойко,
к.філос.н., доцент 

Політичний та духовний стан українського суспільства вимагає

повноцінного засвоєння таких принципів співжиття як свобода,

рівність, правова культура. Пройшло кілька століть з періоду Про�

світництва, а прогрес, розвиток людського співтовариства й надалі

асоціюється з усвідомленням та раціональним сприйняттям цих

понять як населенням, так і лідерами держави. Недарма, обґрун�

товуючи упорядкування людського існування, Вольтер вдається до

живої практики соціального життя. Філософ не заперечує наяв�

ність та, навіть, корисність егоїстичних приватних інтересів людей

для розвитку підприємницької ініціативи та творчості, за яких гро�

мадське життя обумовлюється угодою, в якій кожен знайшов би

вигоду для себе. Таким чином, європейський досвід засвідчує фор�

мування індивідуалістичних відносин, заснованих на раціональних

засадах. Свобода у Вольтера в першу чергу � це свобода особистості,

приватна свобода, а не свобода суспільства в цілому, перш за все

свобода волі. Згідно з поглядами філософа на зміну деспотичному

прояву прийде царство розуму та свободи, в якому кожній людині

будуть представлені природні права � право на особисту недоторка�

ність, право приватної власності, свобода друку, свобода совісті та

інше. Він зводив свободу до незалежності від свавілля: "Свобода

складається з того, щоб залежати тільки від законів" [1, с. 364]. Звіль�

нення від пережитків феодального, а, в сучасному українському

суспільстві тоталітарного та олігархічного безправного минулого

варто починати саме з індивідуальних воль та проявів захисту влас�

ної свободи � в питаннях гідності, праці, власності, від захисту

власної позиції до судових практик.

В кожній спільноті, згідно Вольтера, наявний поділ людей на

два класи: "ті які жертвують собою заради суспільства" та "сброд само�

закоханих". Проте, часто любов до себе сильніша, аніж жертовність

та доброта. Через це жодне людське суспільство не може ні одного

дня без правил. А, оскільки, благо суспільства являється єдиною

мірою добра і зла, і утримати людину від вчинення злочину проти
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суспільства може тільки страх кари закону, то необхідною стає

впровадження політичної рівності людей перед законом і правом.

Соціальну ж нерівність філософ вважав потрібною для збереження

суспільної рівноваги і нормального розвитку суспільства. 

Цим соціально � політичним концепціям вже багато років, але

вони є актуальними і досі. Закладені ідеї часів Просвітництва до сих

пір в ідеалі не напрацьовані. Наприклад, існує постійне недотри�

мання принципу рівності усіх членів суспільства перед правом та

законом. Чим вищий соціальний статус займає індивід у суспільс�

тві, тим легше йому владнати "паперові" справи, тим частіше він

уникає правосуддя. Але будь�яка дія отримує протидію � активну

боротьбу проти хабарництва та нерівності індивідів перед законом.

Аналізуючи шляхи вдосконалення політичного устрою, Вольтер

не вбачає необхідності у існуванні монархів (або подібних правите�

лів). Він вважав, наприклад, що форма правління в Англії (консти�

туційна монархія) набагато прогресивніша аніж у Франції. Таким

чином, участь народу в управлінні державою стає запорукою про�

гресу, а нездатність правителів до ліберальних реформ "зверху" при�

водить до висновку: заради свободи народ має право на повстання

і скинення тиранів [2]. Морально�правовий підтекст має і релігійна

концепція Вольтера. Справа в тому, що розумна та освічена людина

є свідома і не буде робити злочинів проти країни в якій живе.

Однак, закони безсилі проти таємних злочинів, і тому потрібно що

би був "Бог � месник", який карав би тих, хто вислизнув від людсь�

кого правосуддя. Такими елементарними для нашого часу і такими

новаторськими для часу Вольтера способами користуються і досі,

як наші політики так і цілі компанії(мережевий маркетинг).

Отже, для того щоб навести лад у країні потрібно вернутись до

витоків філософії минулого і трактувати її не в інтересах певної

купки осіб, а на користь всього суспільства.
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ІСТОРИЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ
МОЛОДІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

М. Л. Котенко,
ІV курс, група С�61, спеціальність "Соціологія",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (0512)�37�61�47
А. Г. Михайлик,

кандидат педагогічних наук, професор, науковий керівник 

Молодь як широка соціально�демографічна спільнота виникла

відносно недавно. Час її виникнення співпав з початком першої

науково�технічної революції. Завдяки впровадженню наукових

винаходів, появі нових джерел енергії, більш досконалих форм ор�

ганізації виробництва, була досягнута висока продуктивність праці.

Виникла реальна можливість задоволення більшості матеріальних і

духовних потреб сучасної людини. У цих умовах стало можливим

відмовитися від практики залучення до виробничої діяльності бага�

томільйонних мас молодих людей, які отримали право вибору через

зникнення чинника економічного примусу до праці.

До цього часу, в умовах, коли більшість населення проживало в

селі, коли представники нижчих прошарків населення у силу еко�

номічної необхідності були вимушені з дитячих років приймати

участь у виробничій діяльності, коли період між фізичною зрілістю

і включенням у доросле життя складав максимум два�три роки, про

молодь як масову соціально�демографічну групу, що володіє само�

свідомістю, чітко вираженими уявленнями про власні інтереси і

потреби, можна було говорити лише умовно. 

У конституюванні молоді як особливої соціально�демографіч�

ної спільності важливу роль також зіграла поява складної техніки,

яка вимагала різкого збільшення строків підготовки до самостійної

трудової діяльності. Ще одна причина � це розчарування молодих

людей в тих ідеалах, які надихали покоління їх батьків і дідів впро�

довж декількох десятиліть, і перш за все розчарування в тому сус�

пільному ідеалі, який буржуазними ідеологами підносився як зра�

зок досконалості. 

К. Манхейм першим висунув тезу про існування особливого

феномену молодіжної культури і описав в загальному вигляді її

характерні риси. В молодіжному середовищі, на думку Манхейма,

відбувається формування нових естетичних норм, які, через якийсь

проміжок часу стають загальними надбанням. Якщо соціальна сис�
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тема не навчилася використовувати потенціал інновацій, що існує

в молодіжному середовищі, вона прирікає себе на стагнацію і різке

зниження темпів розвитку. Т. Парсонс вважав, що наявність моло�

діжної культури дозволяє вирішити проблему створення емоційної

стійкості молодої людини у взаєминах з дорослими або представ�

никами тієї ж вікової групи, а також отримати пласт знань і нави�

чок додатково до того обсягу, яких він набував в системі освіти. З

точки зору Т. Роззака й Ч. Рейча, молодіжна культура являє собою

контркультурний феномен, оскільки між нею і традиційною куль�

турою лежить прірва, яку неможливо перебороти, оскільки базові

цінності даних культурних світів взаємозаперечують один одного.

Д. Йінгер вважав, що молодіжна культура являє собою "конфігура�

цію норм і цінностей" групи, яка не співпадає з норами та ціннос�

тями, які панують у суспільстві. Але вона не заперечує культуру

того суспільства, в рамках якого сформувалася. Молодіжна куль�

тура, не несе в собі руйнівного потенціалу і не претендує на те, щоб

стати панівною культурою. На неї покладається важлива місія вне�

сення інновацій в культурне життя суспільства. Вона виступає в

ролі стимулу, який спричиняє рух культури соціальної системи, яка

розвивається лише тоді, коли є протистояння двох начал � дестабі�

лізуючого (молодіжна культура) і стабілізуючого (офіційна культу�

ра). На думку Г. Девіса, молодіжна культура � це культура, чиї норми

та цінності виникли шляхом інверсії, тобто надання їм зворотного

змісту, з норм і цінностей "культури дорослих", яка панує в сус�

пільстві. Він вважає, що молодіжна культура і контркультура � рівні.

На думку Л. Хаузера, молодіжна культура � це "… форма вираження

процесу пошуку і оволодіння світоглядом, іншими словами, моло�

діжна культура � це явище тимчасове, це особлива форма життєвого

пошуку: "Молодість � це такий недолік, який швидко проходить".

На сучасному етапі, молодіжна культура розглядається дослід�

никами як результат діяльності молодіжних співтовариств, що ви�

никли в результаті самоорганізації. У цьому вони нагадують об'єд�

нання індивідів, що виникають в умовах патріархального суспільс�

тва, де в результаті комунікації з'являється певна система відносин,

утворюється ієрархія, де всі зв'язки замикаються на лідерові, влада

якого базується на його особистому авторитеті.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОУН-УПА

Лисюк О. С., 
Київський національний торговельно�економічний університет

Офіційною датою створення Української Повстанської (Повстан�

чої) Армії вважається 14 жовтня 1942 р. � козацьке свято Покрови �

коли Сергієм Качинським (псевдо � Остап) було сформовано пер�

ший відділ УПА під егідою ОУН(б), але реально окремі українські

націоналістичні збройні формування існували вже від початку війни

(і навіть раніше � "вовки" Василя Сидора проти поляків).

Головнокомандувачем УПА в серпні 1943 р. було призначено

члена проводу ОУН�Б Романа Шухевича з розформованого загону

"Нахтігаль". УПА швидко зростала у добре організовану партизан�

ську армію, що контролювала значну частину Волині, Полісся, а

пізніше й Галичини.

Чисельність УПА була від 30 до 100 тисяч. Це була унікальна

підпільна армія, оскільки практично не мала чужоземної допомоги.

Найвищим законодавчим органом ОУН був Конгрес Українсь�

ких Націоналістів (в ОУН(б) � Великий Збір ОУН). Між Зборами

такі функції виконувала Конференція. Керівним органом ОУH був

ПУН � Провід Українських Націоналістів (в ОУН(б) � Провід ОУН),

що складався з Голови Проводу (в ОУН(б) � Провідника ОУН) та

восьми членів Проводу. До 1941 Голова ПУН мав титул Вождя та

необмежені повноваження.

Членство ОУH мало три вікові рівні: до ріст (8�15 років), юнац�

тво (15�21 рік) і повні члени (після 21 року). Прихильники ОУH

називалися "симпатиками", вони допомагали Організації поширю�

вати літературу, виконували різні доручення в суспільно�громад�

ській роботі. З часом, при сумлінній і чесній діяльності, симпатики

ставали повними членами ОУH. При цьому кандидатами виголо�

шувалося Приречення (присяга).

Найголовнішими виданнями ОУН були легальний журнал "Роз�

будова Нації", видання "Укpаїнський голос", "Студентський шлях"

та нелегальні "Бюлетень Крайової Екзекутиви ОУН на ЗУЗ",

"Сурма", "Юнак", "Націоналіст" та "Український націоналіст".

Атрибутами ОУН(м) є: блакитний прапор з націоналістичним

Тризубом та власне націоналістичний Тризуб (стилізоване зобра�

ження Тризуба з мечем посередині), що виник на печатках ОУН.

ОУН(б) з 1940 послуговується іншою організаційною символікою:
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чорно�червоний прапор та емблема: меч у колі вістрям донизу,

тризуб на ефесі та літери О.У.Н. ОУН(з) відмовилась від викорис�

тання червоно�чорного прапора як організаційного. Однак усі від�

діли ОУН визнають за організаційний гімн "Зродились ми великої

години" ("Марш Українських Націоналістів") на слова О. Бабія. Так

само визнають "Декалог" С. Ленкавського, "Прикмети характеру

українського націоналіста" Д. Мирона�Орлика та "44 правила життя

українського націоналіста" Зенона Коссака.

В УПА було запроваджено традиційну систему рангів, базовану

на Прусському статуті. Існували рядові ранги: стрілець і старший

стрілець: підстаршинські: вістун, старший вістун, булавний, стар�

ший булавний; старшинські: хорунжий, поручник, сотник, майор,

підполковник, полковник; генеральські: генерал�хорунжий, гене�

рал�поручник, генерал�полковник (останні два звання ніколи не

присвоювались). За час існування УПА лише тричі присвоювалися

генеральські звання.

На чолі УПА стояли Головна команда та Головний військовий

штаб. Армія ділилася на три Генеральні воєнні округи: УПА�Північ

(Волинь і Полісся), УПА�Захід (Галичина, українські землі у складі

Польщі), УПА�Схід (УПА�Південь) � Кам'янець�Подільська, Він�

ницька області та Крем'янеччина. Штаб ділився на сім управлінь: 

1 � оперативне, 2 � розвідувальне, 3 � постачання, 4 � персональне,

5 � вишкільне, 6 � політичного виховання, 7 � військових інспекторів.

В УПА в 1944 було введено спеціальні нагороди: Золотий Хрест

Бойової заслуги � 1 і 2 ступенів, Срібний Хрест Бойової заслуги � 

1 і 2 ступенів, Бронзовий Хрест бойової заслуги, відзначення в

наказі Крайового військового штабу, похвала в наказі військової

округи та вирізнення в наказі відділу. За поранення в бою нагород�

жували Срібною Зіркою, а за п'ять поранень � Золотою Зіркою.

Нагороджені відзнаками отримували звання "лицар".
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МЕРЕЖЕВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ

М. І. Мунтян, 
6 курс, група С�6, спеціальність "Соціологія",

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини "Україна",
к. тел. (0512) 24�11�06

Науковий керівник: О. С. Шевчук,
к.пед.н., доцент

Формування і розвиток політичної культури здійснюється через

засвоєння й підтримку людьми її норм, зразків і стандартів пове�

дінки, традицій. Засвоєння людиною вимог статусної й рольової

поведінки, культурних цінностей і орієнтирів, що сприяє форму�

ванню у неї якостей, що дозволяють адаптуватися в даній політич�

ній системі й виконувати там певні функції, називається політич�

ною соціалізацією. Людина, позбавлена такого роду властивостей,

включаючись у політику, найчастіше не здатна адаптуватися до її

вимог, захистити себе від жорстких політичних взаємин, ефективно

відстоювати свої інтереси.

Нами досліджено зміст і особливості мережевої комунікації, адже

вона відіграє нині важливу роль у політичній культурі й у суспільс�

тві в цілому.

Мережеві комунікації � це спілкування за допомогою глобаль�

ної мережі Інтернет, що дозволяє моментально доставити повідом�

лення іншому користувачеві, незалежно від його місця розташу�

вання. Мережеві комунікації являють собою сукупність процесів і

явищ інформаційного впливу й взаємодії в багатьох сферах. Це так

званий процес обміну інформацією в соціумі. 

Як показали дані проведеного нами дослідження, молодь най�

частіше отримує інформацію про політику завдяки мережевій ко�

мунікації. Це говорить про те, що саме мережева комунікація фор�

мує в української молоді інтерес і потребу в знаннях про політику.

Завдяки цьому політична культура країни живе новим життям. 

У процесі дослідження ми з'ясували, що кожна людина, що має

доступ до глобальної мережі Інтернет, має можливість брати участь

в обміні інформацією про політику, а, отже, мережеві комунікації

впливають на формування політичної культури сучасної українсь�

кої молоді. 
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Як показало дослідження, молодь все більше віддає перевагу

глобальній мережі Інтернет, ніж іншим джерелам інформації, а це

означає, що гіпотеза, про те, що розвиток мережевої комунікації

розширює можливості обміну інформацією про політику для укра�

їнської молоді, підтверджується.

Також підтверджується і наступна гіпотеза, що політичні фору�

ми дійсно є джерелом інформації/знань про політику для сучасної

української молоді. Користувачі Інтернет відвідують політичні фо�

руми задля можливості висловити свою думку. Мережеві комуніка�

ції дозволяють реалізувати прагнення молодих людей до зміни по�

літичної культури в Україні, що відіграє значну роль у демократи�

зації українського суспільства.

За даними дослідження можна стверджувати, що політичні фо�

руми не єдиний спосіб отримання знань про політику, оскільки їх

не відвідують усі користувачі. Джерелом інформації про політику є

також сайти, які не мають політичної спрямованості, а також до�

датки в соціальних мережах, які постійно поновлюються політич�

ними новинами.

Для отримання цих даних, була застосована методика контент�

аналізу суджень Інтернет�користувачів, організованого на базі Інс�

титуту Проблем інформаційного суспільства ОНАЗ ім. О. С. Попова

за участю автора. 

Контент�аналіз � це метод якісно�кількісного аналізу змісту

документів з метою виявлення або виміру різних фактів і тенден�

цій, відбитих у цих документах. Особливість контент�аналізу поля�

гає в тому, що він вивчає документи в їхньому соціальному контек�

сті. Може використовуватися як основний метод дослідження (на�

приклад, контент�аналіз тексту при дослідженні політичної спря�

мованості газети), паралельний, тобто в поєднанні з іншими мето�

дами (наприклад, у дослідженні ефективності функціонування за�

собів масової інформації), допоміжний або контрольний (наприк�

лад, при класифікації відповідей на відкриті питання анкет). 

Таким чином, мережеві комунікації позитивно впливають на

політичну культуру української молоді, адже користувачами гло�

бальної мережі Інтернет, мережевих комунікацій і є, в основному,

молодь, що формує політичну культуру.

розвитку українського суспільства Секція 11



СТАН МЕДІА-ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ВНЗ УКРАЇНИ

О. С. Мусієнко, 
ІІІ курс, група ВС�3д, спеціальність "Видавнича справа та редагування",

Кіровоградський інститут, к. тел. (066)�388�61�84
О. В. Книжник,

ст. викладач, науковий керівник

Cтрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно�комуніка�

ційних технологій та системи мас�медіа нагально потребує ціле�

спрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного корис�

тування ними. На взаємодію з різноманітними медіа (преса, радіо,

кіно, телебачення, інтернет) припадає вагома частка в бюджеті віль�

ного часу громадян України, чим зумовлюється їх значний вплив на

всі верстви населення, передусім дітей і молодь. Медіа потужно й

суперечливо впливають на освіту молодого покоління, часто пере�

творюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного

соціального навчання. До цього додаються вседозволеність інфор�

маційного ринку, засилля низькопробної медіа�продукції, низькомо�

ральних ідеологем та цінностей, що спричиняє зниження в сус�

пільстві імунітету до соціально шкідливих інформаційних впливів.

Відтак постає гостра потреба в розвитку медіа�освіти, одне з голов�

них завдань якої полягає в запобіганні вразливості людини до медіа�

насильства і медіа�маніпуляцій, втечі від реальності в лабіринти вір�

туального світу, поширенню медіа�залежностей. У багатьох країнах

медіа�освіта функціонує як система, що стала невід'ємною частиною,

з одного боку, загальноосвітньої підготовки молоді, з другого � масо�

вих інформаційних процесів. Вона є атрибутом глобалізаційних

перетворень, чинником конкурентоспроможності економіки, не�

розривно пов'язана з розвитком демократії в умовах інформацій�

ного суспільства. На жаль, в Україні медіа�освіта досі залишається

фрагментарною і здійснюється переважно стихійно з ініціативи ен�

тузіастів, педагогів�новаторів за явного браку інтеграції цих зусиль в

ефективну медіа�освітню систему.

Медіа�освіта � частина освітнього процесу, спрямована на фор�

мування в суспільстві медіа�культури, підготовку особистості до

безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас�медіа,

включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телеба�

чення), так і новітні (комп'ютерна опосередковане спілкування, ін�

тернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформа�

ційно�комунікаційних технологій.
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Основні принципи медіа�освіти в Україні:

� особистісний підхід � медіа�освіта базується на актуальних

медіа�потребах споживачів інформації з урахуванням їхніх вікових,

індивідуальних та соціально�психологічних особливостей, наявних

медіа�уподобань і рівня сформованості медіа�культури особистості

та її найближчого соціального оточення;

� перманентне оновлення змісту � зміст медіа�освіти постійно

оновлюється відповідно до розвитку технологій, змін у системі мас�

медіа, стану медіа�культури суспільства та окремих його верств. Ви�

користовуються актуальні інформаційні прецеденти, поточні нови�

ни, сучасні комплексні медіа�феномени, популярні в молодіжному

середовищі. При здійсненні медіа�освіти забезпечується баланс між

актуальною сьогоденністю та історичними надбаннями;

� орієнтація на розвиток інформаційно�комунікаційних техно�

логій � медіа�освіта спирається на передові досягнення в галузі ін�

формаційно�комунікаційних технологій, використовує їх для

організації роботи медіа�педагогів, формування спільних інформа�

ційних ресурсів, полегшення комунікації та координації в середо�

вищі взаємодії учасників медіа�освітнього руху. У процесі медіа�

освіти враховуються тенденції розвитку новітніх медіа;

� пошанування національних традицій � медіа�освіта базується на

культурних традиціях народу, враховує національну та етнолінгвіс�

тичну специфіку медіа�потреб її суб'єктів, забезпечуючи паритет�

ність їхньої взаємодії і конструктивність діалогу;

� пріоритет морально�етичних цінностей � медіа�освіта спрямо�

вана на захист суспільної моралі і людської гідності, протистоїть

жорстокості і різним формам насильства, сприяє утвердженню

загальнолюдських цінностей, зокрема ціннісному ставленню особи

до людей, суспільства, природи, мистецтва, праці та самої себе.

� громадянська спрямованість � медіа�освіта в міру набуття нею

форми медіа�освітнього руху сприяє розвитку в країні громадянсь�

кого суспільства. Вона спирається на потенціал громадських об'єд�

нань і асоціацій, узгоджує свої зусилля з розвитком інших громадсь�

ких рухів. При цьому медіа�грамотність громадян перетворюється

на важливий складник політичної культури суспільства;

� естетична наснаженість � медіа�освіта широко використовує

кращі досягнення різних форм сучасного мистецтва та естетичного

виховання засобами образотворчого мистецтва, музики, художньої

літератури, кіно, фольклорних практик, розвивається з урахуванням

потенціалу існуючих у суспільстві загалом і на місцевому рівні

інституцій та окремих проектів мистецького профілю;
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� продуктивна мотивація � у межах медіа�освіти поєднуються

акценти на творче сприймання медіа і розвиток здатності того, хто

вчиться, створювати власну медіа�продукцію. Виробництво в медіа�

освітньому процесі медіа�продукту з метою його подальшого вико�

ристання в спільноті, на фестивалях, конкурсах тощо сприяє форму�

ванню продуктивної мотивації учасників медіа�освітнього процесу.

СОЦІАЛЬНИЙ ЧАС
ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН

Л. Ю. Обуховська, 
ІV курс, група С�61, спеціальність "Соціологія",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)�37�61�47
А. Г. Михайлик,

кандидат педагогічних наук, професор, науковий керівник 

Уявлення про час та його значення неодноразово змінювалися в

історії культури. Античний філософ Платон запропонував два тер�

міни для його значення: "еон" (греч.) � вічність, століття, божес�

твенний час; "хронос" (греч.) � земний час, маючий тривалість і

міру. З давньогрецької, староіндійської та китайської міфології нам

відомі божества, що втілюють образ часу. У християнських теоло�

гічних вченнях єдність минуло, теперішнього и майбутнього пода�

но до ідеї Трійці. 

Регулярність, ритмічність і повторюваність перебігу часу мали

вплив на традиційний характер поведінки, регламентували початок

і закінчення сезонних робіт, чергування буднів и свят, підпоряд�

кованим суровим ритуалам и обрядам. Сакральний час вважався

насиченим священними подіями, його не можна було перенести

"на інший термін", оскільки це спричинить гнів богів, викличе

рокові наслідки для подальшого життя. 

Архаїчне уявлення про час складає "нижній" пласт народної

свідомості. Цей реліктовій шар утворює фундамент всіх подальших

розумінь часу. Крім того, він не зникає як застарілий, а присутній в

свідомості людства на всіх етап історії. Лінійний і циклічний час не

протиставлені, а доповнюють друг друга. 

Час має комплекс ознак, які проявляються в космосі, природі,

суспільстві, культурі і людському житті. Час має довжину, ритм і

темп, послідовність, зміни окремих етапів і незворотність. В історії

культури ці об'єктивні властивості часу завжди викликали суб'єк�
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тивне прагнення загальмувати або прискорити його невблаганний

рух, обернути його назад, стерти з пам'яті окремі періоді, наблизити

майбутнє, перестрибнути через етапи (легенди і міфи про еліксири

молодості, про вічне життя, паралельні світи "Задзеркалля"). 
Час як категорія буття завжди привертала увагу вчених (Галілей,

Ньютон, Ейнштейн). Механічна ідея тривалості і послідовності
спирається на уявлення Аристотеля про те, що час є число руху. Цик�
лічній характер світової історії був помічений Д. Віко, Н. Я. Дані�
левським А. Тойнби, П. А. Сорокіним та інші.

У науці XIX ст. ці уявлення про сутність і час були доповненні.
Зокрема, А. Ейнштейн поставив час в залежність від швидкості
руху: чим вище швидкість пересування в просторі, тим повільніше
йде час в порівнянні з іншою системою, рухом з іншою швидкістю.
Це положення відносилось в першу чергу до фізичних об'єктів, але
може бути розповсюдженим и на соціальну сферу. 

Нове розуміння часу змінило уявлення про його властивості.
Виникли поняття багатомірності, звернення, розгалуження, мож�
ливості руху "назад", взаємоперетворення причин и наслідків, по�
двоєння подій в часі, поняття суперпростору, "чорної діри", асимет�
рії, затримуючих і попереджуючих полів.

На думку фізика Н. А. Козирєва, час утворює силове поле, яке
може впливати на фізичні системи і є активним учасником Все�
світу.

В. І. Вернадський висунув ідею, що реальний час створюється
рухом життя, йде в ту сторону, до якої направлені життєвий порив
та творча еволюція, оскільки це є основною умовою сутності світу. 

Вивчення часу в живих системах висунуло на перше місце про�
блеми ритму процесів, росту, самовилікування и само поновлення
життя на основі взаємодій зовнішніх и внутрішніх факторів.

Оригінальну гіпотезу про роль і сутність часу в культурно�істо�
ричному процесі висловлював В. А. Муравйов (1885�1932). На його
думку, час � це інша назва для життя. 

Нові підході у вивченні властивостей часу відкриває синерге�
тика. Дана наука продуктивно використовує положення теорії ймо�
вірності, інформаційно�кібернетичного підходу, структурного фун�
кціоналізму, взаємодії в режимі діалогу для обґрунтування принци�
пів часово�просторової самоорганізації складних систем, до яких
відноситься культура. Складність будь�якої культурної системи під�
тверджує значимий чинник часу, який дає імпульс для динамічного
розвитку культури. Час визначає рамки і межі дозрівання нового в
культурі, виконуючи перехідну функцію каталізатора і фермента.
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ОБРАЗ ЖИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ

Г. М. Подмарькова, 
VІ курс, група С�61, спеціальність "Соціологія",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)�37�61�47
Н. В. Мірошкіна,

кандидат філософських наук, доцент, науковий керівник 

Спосіб життя людей є предметом соціально�філософського, со�

ціологічного і історичного аналізу вже давно. Існує безліч визначень

способу життя людей. Також можна погодитися с запропонованим

А. Бутенко визначенням поняття: спосіб життя соціального суб'єкта �

це спосіб його життєдіяльності, на який впливає, перш за все, спосіб

виробництва, рівень життя, природно�географічні і суспільно�істо�

ричні умови, а також ціннісними установками особистості. Існують

три рівні критеріїв, за якими визначають спосіб життя людини:

якість, рівень та стиль її життя. 

Аналіз джерел показує, що більшість науковців визначають спо�

сіб життя як сформовану систему взаємовідносин особистості з нав�

колишнім світом, і розглядає цей процес як певний спосіб органі�

зації життєдіяльності відповідно до її індивідуально�психологічних,

суб'єктивно�особистісних особливостей і зовні заданих соціокуль�

турних умов життя. Образ світу, при цьому, розглядається як онто�

логічна підстава суб'єктивної моделі способу життя і детермінує сис�

тему життєвих відносин особистості до себе і оточуючих, до світу

предметних речей і соціальних явищ, включаючи суб'єктивну оцін�

ку власних можливостей впливу на результати та обставини життє�

діяльності.

Структура способу життя складна. Передусім, в спосіб життя

суб'єкта входять певні потреби, інтереси, цілі, реалізація яких є умо�

вою його життєдіяльності. Ці потреби діляться на споживчі (матері�

альні), практичні (економічні, політичні), духовні. Потреби висту�

пають критеріями якості способу життя.

Далі, в спосіб життя входять спонукувані відповідними потре�

бами види життєдіяльності: побутові, економічні, політичні, духов�

ні і тому подібне. Ці види життєдіяльності включають предмети,

знаряддя, умови, здібності, дії і операції суб'єкта.

І нарешті, в спосіб життя соціального суб'єкта включаються

матеріальні, економічні, політичні, духовні і тому подібні блага і

стосунки з іншими соціальними суб'єктами, які викликають стани
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задоволення або незадоволення (психічне, інтелектуальне, світо�

глядне). Міра задоволення потреб, а не тільки їх реалізація відіграє

важливу роль в образі життя людини. 

Потреби, форми життєдіяльності і здібності утворюють ієрархію

в образі життя певного суб'єкта. Вона різна у різних суб'єктів, в різні

періоди часу, в різних суспільствах і міняється з розвитком людства,

його формацій і культури.

Дослідники зазначають, що склад основних видів життєдіяль�

ності залежить від типу соціального суб'єкта. Наприклад, для інди�

віда це сімейна, побутова, трудова, політична, спортивна, естетична

і інша діяльність. Для суспільства: економічна, екологічна, управ�

лінська, педагогічна, наукова, художня, медична, фізкультурна. 

У філософському розумінні спосіб життя � це синтетична харак�

теристика сукупності типових видів життєдіяльності людей (індиві�

дів та соціальних утворень) у поєднанні з умовами життя суспіль�

ства. З точки зору соціології, спосіб життя  � це загальна категорія,

яка застосовується для характеристики: сукупності конкретних

форм життєдіяльності людей у всіх сферах суспільного життя, що

складається в якісно певний, упорядкований спосіб життя; сукуп�

ності соціальних умов і способів реалізації потреб людей. Дане по�

няття відображає ідею детермінації поведінки людей особливостями

їх середовища проживання: від географічних � до ментальних харак�

теристик.

Образ життя можна аналізувати з кількісної та якісної сторін.

Перша сторона характеризується поняттями "уклад життя" і "рівень

життя", друга � поняттями "якість життя" і "стиль життя".

Таким чином, спосіб життя � це не зовнішні умови, які  існують

навколо суб'єкта (житлові умови, купівля продуктів харчування

тощо). Спосіб життя це � насамперед, активність індивіда скерована

на отримання тих чи  інших умов. Спосіб життя � це характеристика

не середовища, а населення як такого. Ця характеристика покли�

кана визначити характер активності людей.
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ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: 
ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ, СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА

О. А. Скуртул, 
VІ курс, група С�61, спеціальність "Соціологія",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)�37�61�47
Н. В. Мірошкіна,

кандидат філософських наук, доцент, науковий керівник 

Нові інформаційні технології роблять весь більший вплив на

суспільний розвиток. Зростає кількість людей, які мають можли�

вість використовувати блага інформаційно комунікаційних техно�

логій. У діяльності державних органів велику роль грає прозорість

держави для суспільства. Таким чином, йде мова про становлення

сучасного державного управління, яке називається електронним

урядом. На рівні соціальних систем проблема електронного уряду

полягає в необхідності вирішення таких аспектів як: розкриття

інформації про діяльність владних структур, налагодження двосто�

ронньої комунікації між владою і громадянами, створення інтерак�

тивних сервісів для громадян, що представляються органами влади

на всіх рівнях, � державному, регіональному, рівні місцевої само�

врядності. 

Дослідники визначають електронний уряд як концепцію

здійснення державного управління, яка властива інформаційному

суспільству. Впровадження концепції "електронного уряду" є час�

тиною плану інноваційного розвитку суспільства, що передбачає

побудову інформаційного суспільства. Концепція "електронного

уряду" була розроблена на початку 1990�х років. Поняття "Елек�

тронний уряд" було введене в політичний і науковий дискурс

дослідницькими організаціями, що займаються проблемами впро�

вадження інформаційно�комунікаційних технологій в системи

життєдіяльності суспільства і державного управління.

Процес становлення системи "електронного уряду" можна

умовно розділити на три основні напрями: "публічність", "участь", і

"онлайн�транзакції". Публічність означає використання новітніх

комунікаційних технологій для розширення доступу громадян і

інститутів цивільного суспільства до інформації органів державної

влади і місцевої самоврядності, що цікавить їх. Участь має на увазі

розширення можливостей участі громадян в управлінні державни�

ми і суспільними справами на всіх рівнях влади і впродовж циклу
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підготовки і ухвалення політичного рішення. Вона передбачає пуб�

лікацію на відповідних сайтах державних і муніципальних структур

контактних адрес електронної пошти, а також форм для зворотного

зв'язку. Онлайн�транзакції забезпечують надання послуг держав�

них і муніципальних установ через інтернет � оплату комунальних

платежів, заповнення податкових декларацій і збір податків, реєс�

трацію суспільних об'єднань. 

Головні цілі електронного уряду визначаються як: зниження

державних витрат, забезпечення сприятливого клімату для розвит�

ку національної економіки і підвищення її конкурентоспромож�

ності, поліпшення якості державних рішень, вдосконалення дер�

жавної служби при обмеженні витрат на вміст апарату, розширення

діапазону і підвищення якості послуг держави громадянам, сус�

пільству і приватному сектору, зміцнення довіри до влади з їх боку.

Традиційно виділяють три рівні електронного правління: елек�

тронне інформування громадян державними органами, електронна

взаємодія громадян і державних органів, електронне обслуговуван�

ня громадян державними органами. 

Експерти, аналізуючи можливі варіанти створення електрон�

них урядів в країнах Європи, звертають увагу на три групи проблем:

серйозні протиріччя між політичними цілями, перевагами, що до�

сягаються за допомогою електронного уряду, і можливостями на�

дання цих переваг всім членам суспільства; трансформація, в першу

чергу, традиційних взаємин уряд � громадяни; необхідність роз�

робки нових підходів до архітектури підтримки онлайнових взає�

мин, до кадрового і інформаційного забезпечення, до питань пла�

нування.
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ВПЛИВ ПРИРОДИ НА ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ
ПІВДНЯ УКРАЇНИ

В. М. Смоляна, 
VІ курс, група С�61, спеціальність "Соціологія",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел.(0512)�37�61�47
А. Г. Михайлик,

кандидат педагогічних наук, професор, науковий керівник

Життя кожної людини проходить у двох вимірах: у природному

та у культурному. Природа і культура нерозривні. Вони зв'язані

генетично, бо людина � найвищий твір природи, а культура � най�

вищий твір людини. Природа годує, поїть і одягає людину, вона ж

стимулює її духовну творчість. Одночасно сама природа одухотво�

ряється людиною, і культура виступає своєрідним посередником

між ними.

Значний вплив мала природа на соціально�культурну діяльність

людей Північного Причорномор'я. Цей край омивається двома мо�

рями, має багато повноводних рік, плодючі землі, які манили сюди

грецьких колоністів,а широкі степові простори приваблювали

кочівників. 

Завдяки природним особливостям краю, який має великі ріки

та зручні виходи до моря, в нашому краю виникло суднобудування:

будувались морські порти, формувався професійний склад насе�

лення, пов'язаного з морською військовою службою, торгівлею; від�

кривались перші навчальні заклади для підготовки морських

офіцерів, моряків, торговельного флоту, інженерів кораблебудуван�

ня. Культура цього краю, південних міст Одеси, Миколаєва, Хер�

сона, Кримського півострова також тісно пов'язана з причорно�

морським туризмом та курортно�санаторними зонами. Скажімо, не

випадково у м. Миколаєві встановили статую Святом Миколаю �

покровителю моряків, заступнику людей перед Богом. У Південно�

українських містах встановлені також пам'ятники видатним флото�

водцям, адміралам: Нахімову П. С., Ушакову Ф. Ф., Макарову С. Й.,

Грейгу А. С., Корнілову В. А.

Природні особливості краю втілені у назвах вулиць, бульварів,

площ міст Одеси, Миколаєва, Херсона, Очакова. У Миколаєві ба�

гато назв вулиць пов'язано з морською тематикою: вулиця Адмі�

ральська, Мала Морська, Велика Морська, Флотський бульвар,

Приморський бульвар в Одесі, проспект Ушакова у Херсоні. Ряд
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заводів, фабрик, навчальних закладів теж пов'язана з морською

тематикою. Наприклад, в Миколаєві � завод "Океан", Чорномор�

ський завод, Національний університет кораблебудування ім. С. Ма�

карова. Було б дуже дивним, якби такі назви були, скажімо, у Він�

ниці, Черкасах або Чернігові. Там дещо інші природно�географічні

умови, а тому і вплив їх по�іншому відбивається на характері куль�

тури, на специфіці виробничої практики місцевого населення.

Вплив природно�географічних та кліматичних умов Південно�

українського регіону відслідковувався майже на усіх сторонах

життя людей: на психології сприйняття природного простору, на

релігії, формі житла, професійній спрямованності населення. Так,

психологія сприйняття природного простору у моряка зовсім інша,

ніж у лісоруба чи шахтаря, чи поетів, письменників, художників і

композиторів, хореографів південного регіону. Морська тематика

займає значно більше місця, ніж у творчості інтелігенції інших

регіонів. Географічно�кліматичні умови краю знаходять яскраве

втілення в їх творчості.

Під впливом географічно�природних та історичних особливос�

тей регіону наші предки залишили нам великий пласт художньої

творчості, декоративно�ужиткового мистецтва, легенд, козацьких

історичних пісень, у яких відзеркалено специфіку краю, його істо�

ричну долю, жорстоку боротьбу за звільнення від поневолювачів.

Прикладом історичних пісень про наш край можуть бути "Літа

сокіл понад лиманом", "Буря на Чорному морі", "Ой, над Бугом, над

рікою", "Ой, за річкою, та й за Синюхою" та інші.

У творчості сучасних письменників,художників, музикантів

домінуючою залишається тематика нашого унікального краю і його

природи.

Природна унікальність Миколаївщини визначається також

тим, що на півдні області її територія займає кілька сотень

кілометрів берегової лінії Чорного моря та його лиманів. Берегова

морська лінія і лимани створюють дивовижну екологічну зону для

розведення риб, пернатих птахів, мисливства � це Дніпровсько�

Бузький, Бузький, Березанський і Тилігульський лимани, водні

простори яких значно вплинули на господарські заняття людей, а

також були оспівані в історичних піснях, думах, легендах та опо�

віданнях, що само по собі збагатило духовну культуру і фольклор

регіону.
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БЮРОКРАТІЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН

Соскін М. О., 
аспірант Київського національного торговельно�економічного університету,

Кафедри філософських та соціальних наук,
е�mail: soskin.nikita@mail.ru, тел.: 0674035622

Науковий керівник: Н. А. Латигіна,
д. політ. н.,професор

У політичній науці минулого й сьогодення існує постійний

науковий інтерес до вивчення бюрократії як суспільно�політичного

явища. Її дослідження завжди було пов'язане із численними тру�

днощами, насамперед аморфністю самого поняття, оскільки існу�

ють десятки різних, часом суперечливих один одному визначень

поняття бюрократія. 

Термін "бюрократія" означає панування канцелярії й вживаєть�

ся в декількох значеннях: по�перше, як прошарок вищих чинов�

ників у державі; по�друге, як канцелярщину, ігнорування сутності

справи заради дотримання формальностей.

В різних галузях знання цей термін завжди розуміли по�різному.

У державознавчих дослідженнях бюрократію трактують як  "прав�

ління бюро", тобто спеціально призначеними і офіційно уповнова�

женими на управління кадрами [1, с. 439]. У соціології під бюро�

кратією розуміється особливий тип організації не так державного,

як адміністративного управління: у цьому значенні бюрократія

властива не тільки демократичним і авторитарним державам, але

також діловим корпораціям, профспілкам, політичним партіям [2,

с. 56]. Економісти розглядають бюрократію як особливу організацію,

що фінансується за рахунок грошей платників податків, не знає

"дисципліни прибутку" і не реагує на тиск із боку ринку [3, с. 25].

В енциклопедичному словнику з політології, дається три визна�

чення бюрократії: по�перше, "соціальний організм, результат соці�

альних антагонізмів, протиріч, політичного відчуження; по�друге,

система управління, яка функціонує за допомогою відділеного від

суспільства апарату влади, що панує над ним та володіє специфіч�

ними функціями та привілеями; по�третє, прошарок людей, пов'я�

заний із цією системою" [4, с. 34]. Таке визначення бюрократії, що

має негативне забарвлення, здебільшого, характерне для багатьох

соціальних груп у сучасному світі [5, с. 155].
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На нашу думку, бюрократія � це одночасно й система державних

організацій, установ, відомств, включених у структуру виконавчої

влади й спільність людей, що представляють особливий соціальний

прошарок, що функціонує в рамках даної системи.

Як будь�який суспільний феномен, бюрократія має як зовнішні

так і внутрішні специфічні причини існування. До зовнішніх при�

чин прояву бюрократії відносяться: по�перше, ті традиції й особ�

ливості, які є в основі існування кожного національного суспільс�

тва; по�друге, політичний режим; по�третє, особливості еволюції

політичної еліти й вищого прошарку бюрократії. До внутрішніх

причин формування бюрократичного стилю управління варто від�

нести: традиції й особливості генезису "касти" чиновників; ступінь

розвитку загальної культури суспільства, зокрема політичної куль�

тури; логіку розгортання самої політичної системи в суспільстві.

Варто особливо зазначити , що на рівні повсякденної свідомості

нині бюрократія й бюрократизм зливаються воєдино. У зв'язку з

цим бюрократія характеризується винятково як спосіб управління,

негативна форма прояву службової, посадової діяльності органів

виконавчої влади. Характерними рисами бюрократії стають: не пуб�

лічність, знеособленість, ієрархічність.

Одним з перших науковців, хто здійснив спробу розібратися у

сутності бюрократії, був Г. В. Ф. Гегель. У "Основах філософії права"

він докладно проаналізував чиновництво, його сутність, струкруру

і функції. За Г. В. Ф. Гегелем ефективність бюрокоратичного управ�

ління, може бути гарантована через ототожнення громадянського

суспільства і держави. Характеризує бюрократію як головну пану�

ючу складову частини суспільства, де зосереджені державна свідо�

мість, освіченість і професіоналізм. Він вважає чиновників голов�

ною опорою держави "у відношенні законності й інтелігентності".

В цілому ж, все різноманіття трактувань бюрократії можна зве�

сти до основних типів: М. Вебера, марксистської, а також імперсь�

кої моделі бюрократії.
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ІСТОРІЯ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

М. С. Сучіліна,
VІ курс, група С�61, спеціальність "Соціологія",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (0512)�37�61�47
Н. О. Позднікіна,

к.філ.н., доцент, науковий керівник

Історія Червоного Хреста сягає своїм корінням у 17 століття.

Під час російсько�турецької війни мирне населення надавало допо�

могу пораненим і хворим. Широке розповсюдження отримала доб�

ровільна допомога у час Вітчизняної війни 1812 р., на зібрані кошти

на користь поранених була надана матеріальна допомога сотням

інвалідам. Подальший розвиток цей рух отримав у період кримсь�

кої війни 1853�1856 рр.

Першим кроком на цьому шляху стало заснування в 1854 р. у

Петербурзі Хрестовоздвиженської громади сестер піклування про

поранених і хворих воїнів. Керівництво здійснював великий росій�

ський хірург М. І. Пирогов. Протягом всього періоду бойових дій

члени громади ділили з діючою армією всі негаразди і позбавлення

війни. 17 сестер Хрестовоздвиженської громади загинули при ви�

конанні своїх обов'язків. Навіть після закінчення бойових дій, аж

до жовтня 1856 р., сестри милосердя продовжували працювати в

госпіталях, надаючи допомогу пораненим і хворим.

Створення Червоного Хреста тісно пов'язане з ім'ям громадя�

нина Швейцарії Анрі Дюнана , який під час франко�італо�австрій�

ської війни протягом 3�х днів він перев'язував, годував, поїв пора�

нених, не звертаючи уваги на те, хто цей солдат � ворог чи свій. На

закиди товаришів по службі, навіщо він доглядає за австрійцями,

Дюнан відповів: "Всі люди брати". Ідея Червоного Хреста заро�

дилася у Анрі Дюнана під враженням цієї страшної картини. За тра�

дицією 8 травня 1828, дата народження А. Дюнана � відзначається

як Всесвітній день Червоного Хреста.

У жовтні 1863 р. за призовом Міжнародного комітету неофі�

ційні делегати з 16 країн включаючи лікарів схвалили резолюцію

Женевського комітету, в якій державам пропонувалося сприяти

створенню пов'язаних одну з одним громадських організацій з ме�

тою надання сприяння роботі військово�медичних служб.
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З цією метою з ініціативи швейцарського уряду в серпні 1864 р.

в Женеві була скликана Дипломатична конференція, де дипломати

12 європейських країн підписали "Конвенцію про поліпшення долі

поранених в діючих арміях". Сьогодні цю Конвенцію підписали 181

держава, в тому числі і Україна. Після підписання Міжнародної

конвенції в Женеві створюється штаб квартира Міжнародної орга�

нізації. Підписано Статут, затверджена емблема червоний Хрест на

білому полотні прапора як символ недоторканності на війні закла�

дів та осіб, які забезпечують надання допомоги пораненим і хворим

воїнам. Якщо Червоний Хрест був заснований Конвенцією 1864 р.,

то друга емблема�червоний півмісяць�з'явилася лише кілька років

тому. Незважаючи на те, що червоний хрест був обраний лише як

дань поваги до Швейцарії і не ніс в собі ніякого релігійного зна�

чення, у час російсько�турецької війни в 1876 р. оттоманське това�

риство допомогли пораненим все�таки замінило його півмісяцем.

Ця емблема з тих пір прийнята низкою країн ісламського світу.

Вона визнана рівноправною з емблемою Червоного Хреста. Вико�

ристання емблеми має суворо регламентуватись урядами держав.

Емблема може використовуватися тільки медичним персоналом на

машинах, літаках, судах, будівлях і укриттях, призначених для

транспортування та розміщення поранених. Забороняється вико�

ристовувати емблему Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в

цілях комерції або реклами.

В ході першої світової війни Міжнародний Червоний створює в

1914 р. спеціальне агентство з розшуку військовополонених. За пе�

ріод 1941�1944 рр. Агентство склало картотеку розшуку на 53 млн.

чол. У табори військовополонених Червоний Хрест відправив 36

млн. посилок з продовольством і одягом. Під прапором Червоного

Хреста кораблі, поїзди, автомашини і літаки відвозили на батьків�

щину поранених, хворих, інвалідів, звільнених воюючими сторона�

ми обміну. У ході другої світової війни 175 делегатів Міжнародного

Комітету Червоного Хреста 11000 раз побували в таборах для війсь�

ковополонених, де вели переговори про дотримання Женевської

Конвенції.

Сьогодні Товариство є, однією з наймасовіших в Україні, благо�

дійних організацій, згідно зі своїми загальновизнаним, гуманним

принципам прагне допомогти знедоленим людям, захистити їх гід�

ність, внести свій внесок у систему адресної допомоги.
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ПІДГОТОВКА І ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ПРОЕКТІВ — ВАГОМІ ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

А. С. Сущенко, 
аспірант Університету "Україна", спеціальності

"Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"
В. В. Малишев,

д.т.н., професор, науковий керівник

Cучасний розвиток науки та необхідність пошуку фінансових

джерел для проведення наукових досліджень, підвищення їх рівня

та конкуренто�спроможності інтелектуального капіталу неможливі

без підготовки і виконання вітчизняних та міжнародних науково�

дослідних проектів. Аналіз фінансування наукових досліджень

державним бюджетом і небюджетним фінансуванням підказує, що

основну увагу в пошуках фінансування слід приділити наступним

проектам: двосторонні міжнародні проекти; інноваційні проекти;

рамкові проекти.

Взагалі науково�технічний проект � комплект документів, що

визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі

інвестиційних) щодо реалізації та впровадження форм (видів)

науково�технічної діяльності (термін "науково�технічна діяльність"

вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про наукову і

науково�технічну діяльність").

Двосторонні міжнародні проекти. Відповідно до міжурядових

угод про науково�технічне співробітництво конкурси науково�до�

слідних проектів двостороннього міжнародного співробітництва

оголошуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту

України та Державним агенством з питань науки, інновацій та

інформатизації України і Міністерством освіти або відповідним

комітетом іншої держави. Метою таких програм є сприяння

встановленню та розвитку якісного науково�технологічного спів�

робітництва між групами науковців обох країн за визначеними

тематиками. До участі у конкурсі приймаються проекти відповідно

до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.

Конкурс є відкритим для будь яких лабораторій чи науково�

дослідних груп вищих навчальних закладів, науково�дослідних

установ та підприємств обох країн. Після перевірки відповідності

пропозицій вимогам кожна заявка передається для наукової екс�
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пертизи, що проводиться паралельно в обох країнах. Після цього

двосторонній комітет приступає до остаточного розгляду з метою

відбору проектів, яким буде надано фінансування.

Інноваційні проекти. Термін "інноваційний проект" відповідно

до Закону України "Про інноваційну діяльність" це � комплект

документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних за�

ходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інно�

ваційного продукту і (або) інноваційної продукції.

З метою сприяння впровадженню результатів науково�техніч�

них, науково�дослідних і дослідно�конструкторських робіт Прези�

дія НАН України щорічно оголошує конкурси інноваційних про�

ектів. До участі у конкурсі допускаються проекти, основною метою

яких є впровадження завершеної розробки або розробки, що

потребує незначного доопрацювання. Перевага надається крупним

проектам, які передбачають розв'язання важливих проблем еконо�

мічного і соціального значення і реалізація яких буде мати вагомий

вплив на економіку країни в цілому.

Рамкові проекти. Рамкові програми � основний фінансовий інс�

трумент Європейського Союзу (ЄС) для підтримки та розвитку

наукових досліджень та розробок в країнах ЄС. РП базується на

наступних ключових принципах: ЄК підтримує тільки ті проекти, в

яких приймають участь декілька партнерів з різних країн; фінанси

РП розподіляються на конкурсній основі; проекти фінансуються

тільки за умови їх повної відповідності пріоритетам РП загалом та

конкретного конкурсу; кожна заявка оцінюється незалежними

експертами (~5 експертів); кошти РП � не субсидія, вони виділя�

ються на сплановану та детально описану діяльність.

Основна мета: побудова Європейського дослідницького прос�

тору. ЄС фінансування об'єднує: країни; багатонаціональні консор�

ціуми; координація національних дослідницьких програм; дослід�

ники з усього світу можуть брати участь в наукових програмах ЄС;

різні типи організацій: університети, дослідницькі центри, SMEs,

великі компанії, NGOs etc.; різні дисципліни � міждисциплінарні

дослідження.
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РАМКОВІ ПРОЕКТИ: ОСНОВНА МЕТА, КЛЮЧОВІ
ПРИНЦИПИ, КРИТЕРІЇ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

ТА ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ

А. М. Сущенко,
Аспірант Університету "Україна" спеціальності

"Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"
В. В. Малишев,

д.т.н., професор, науковий керівник

Рамкові програми � основний фінансовий інструмент Європейсь�

кого Союзу (ЄС) для підтримки та розвитку наукових досліджень та

розробок в країнах ЄС. Реалізуються з 1984р. п'ятирічними циклами.

Джерело фінансування � бюджет Європейського Союзу; формат � в

рамках бюджетного циклу ЄС (до тепер. часу 5 років, з 2007 � 7 років).

Європейська комісія (ЄК) розробляє проект РП, висуває на розгляд

Європарламенту (ЄП) та Європейської Ради. Рішення приймається

ЄП та Європейською Радою за участю ЄК. Національні квоти �

відсутні.

РП базується на наступних ключових принципах: ЄК підтримує

тільки ті проекти, в яких приймають участь декілька партнерів з різних

країн; фінанси РП розподіляються на конкурсній основі; проекти фі�

нансуються тільки за умови їх повної відповідності пріоритетам РП

загалом та конкретного конкурсу; кожна заявка оцінюється незалеж�

ними експертами (~5 експертів); кошти РП � не субсидія, вони виділя�

ються на сплановану та детально описану діяльність.

Щодо фінансування РП слід відмітити експоненціальний зріст фі�

нансування, так само як і фінансування нанотехнологій в світі.

Участь конкретних регіонів за результатами завершеної VI РП:

загальна кількість контрактів � 204, в тому числі Росія � 26 (12%),

Україна � 10 (5%).

Критерії оцінювання та конкурсного відбору проектів: відповідність

темі; науково�технічна перевага; потенційний вклад в розвиток; якість

менеджменту; мобілізація ресурсів.

Головні проблеми наукових проектів (які підказані нам партнера�

ми, які брали участь у 5 та 6 РП): відсутність новизни (ідеї); слабо

представлена можливість реалізації результатів проекту; чітко не

обговорені питання інтелектуальної власності; слабкий консорціум;

розподілення бюджету не відповідає запропонованій діяльності.
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Перші кроки від ідеї до проекту (послідовність дій щодо підготовки

проекту за рекомендаціями координаторів проектів попередніх

програм): зрозуміти ідею РП; визначити свої сильні сторони; який

пріоритет РП?; створити науковий профіль; розповсюдити інформа�

цію; бути поміченим! (2 останнім пунктам приділяється особлива

увага, а саме наявність у виконавців проектів публікацій в закордон�

них журналах, особливо із визначеними індексами цитування та ім�

пакт�факторами); підгрунттям до підготовки та виконання проекту є

попередні проекти двостороннього міжнародного співробітництва та

проекти фонду фундаментальних досліджень.

Пошук партнерів (із досвіду координаторів проектів та власного

досвіду):

Два шляхи участі в проектах:

� вступити в консорціум, який формує будь�хто із зарубіжних

колег;

� сформувати консорціум самостійно, під особисту проектну ідею.

Як шукати партнерів:

� використовувати свої зв'язки, колег за попередніми проектами;

� скористатися системою пошуку партнерів;

� подивитися в базі проектів;

� скористатися більш ранніми базами даних про проекти РП;

� брати участь в конференціях та семінарах ЄС;

� звернутися в Національний інформаційний центр по співробіт�

ництву з ЄС в галузі науки та технологій (НІП України).

Загальні умови участі в діючій РП7:

– мінімальна кількість: три незалежних учасника з трьох різних

країн членів ЄС (MS) чи асоційованих країн (АС);

– можуть брати участь фізичні особи;

– JRC може брати участь;

– додаткові умови будуть формуватися у відповідності до робочої

програми чи спеціальної програми (включаючи і кількість, і країни�

учасниці).
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СУЧАСНЕ СТУДЕНТСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА ГРУПА

Н. В. Ткаченко,
VІ курс, група С�61, спеціальність "Соціологія",

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (0512)�37�61�47
Н. В. Мірошкіна,

кандидат філософських наук, доцент, науковий керівник

Основним елементом соціальної структури суспільства є соці�

альна група. Соціальна група � сукупність людей, що мають загальну

соціальну ознаку й виконують суспільно необхідну функцію в

загальній структурі суспільного поділу праці й діяльності. Індивід

одночасно належить до різних соціальних груп. Соціальна група не

є простою сумою індивідів. Вона набуває специфічних ознак, що не

можуть бути зведені до суми якостей її складових. Великі соціальні

групи складаються з індивідів із подібними соціальними статусами.

Тут поєднується як особистісний, так і надособистісний рівні ана�

лізу.

Роль освіти для розвитку суспільства та забезпечення процвітан�

ня країни переоцінити неможливо, адже саме від рівня освіти сус�

пільства та ставлення до наукового потенціалу нації залежить мож�

ливість держави залишатися конкурентоспроможною на світовому

ринку. 

В наш час в науковій літературі ще немає повного визначення

поняття "студентство", як і немає спільноїдумки щодо характеру і

специфіки праці студентства. За визначенням А. С. Власенко, "сту�

дентство � це особлива соціальна група, що формується з різних

соціальних утворень суспільства і характеризується особливими

умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і

психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для май�

бутньої роботи у суспільному виробництві, науці і культурі є голов�

ним і здебільшого єдиним заняттям" [2, с. 54].

Водночас студентство має свої особливості. Однією з таких спе�

цифічних особливостей є соціальний престиж, оскільки більшість

студентів усвідомлюють, що вищий навчальний заклад є одним із

засобів соціального просування.

Студентство � це мобільна група, метою існування якої є орга�

нізована за певною програмою підготовка до виконання професій�

них і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві 

[1, ст. 95].
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Відомий дослідник соціології студентства В. Т. Ліговський зна�

чущою рисою студентства вважав соціальну активність, яка лежить

в основі всіх якостей особистості. Вона проявляється не тільки через

ідейність, громадянськість, відповідальність, але й через ділові яко�

сті, готовність доусвідомлених дій на користь суспільних інтересів

[5, ст. 139].

Студентство � найкультурніша частина молоді в усіх країнах, яка

є важливим джерелом відтворення інтелігенції. Соціально значу�

щою рисою студентства є також напружений пошук сенсу життя,

прагнення до нових ідей. 

Психолог Самарін Ю. А. виділяє суперечності, притаманні сту�

дентському віку: між розвитком інтелектуальних і фізичних сил сту�

дентства і жорстким лімітом часу та економічних можливостей для

задоволення збільшених потреб (соціально�психологічна); між праг�

ненням до самостійності у доборі знань і досить жорсткими формами

та методами підготовки спеціаліста певного профілю (дидактична);

між великою кількістю інформації, що надходить різними канала�

ми, розширює знання студентів і відсутністю часу, а іноді бажання

розумової переробки, що призводить до поверховості у знаннях і

мисленні, � і вимагає спеціальної роботи викладачів щодо поглиб�

лення знань і вмінь студентів загалом (психолого�педагогічна).

Отже, студентство є складовою частиною молоді, її специфіч�

ною групою, що характеризується особливими умовами життя, по�

буту і праці, суспільною поведінкою і психологією, системою цін�

нісних орієнтацій.

ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ 
В УМОВАЄ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Р. І. Федик, 
VI курс, група ПІ�41 спеціальність "Програмна інженерія",

Івано�Франківська філія Університету "Україна"
Науковий керівник: Г. В. Кіт,

старший викладач

Європейська вища освіта крокує шляхом кардинальних змін.

Уніфікуються національні системи підготовки фахівців, створюється

загальноєвропейський науковий та освітній простір, здійснюються

доволі радикальні інституційні перетворення. І попри те, що участь у

Болонському процесі для вітчизняної вищої школи також уже стала
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невід'ємною частиною її модернізації, в середовищі освітян та нау�

ковців навколо його принципів до сьогодні точаться дебати. Дово�

дилося навіть чути думку, що участь у ньому може призвести до дегра�

дації української вищої освіти.

Якщо Болонські домовленості проаналізувати можна дійти вис�

новку � це магістральний шлях в напрямку створення загальноєвро�

пейського наукового та освітнього простору. А потрібен він насампе�

ред для підвищення спроможності випускників вищих навчальних

закладів до працевлаштування та поліпшення їх мобільності на

європейському ринку праці. Ну і, звичайно, це дієвий механізм

піднесення ефективності та конкурентоспроможності європейської

вищої освіти. Для досягнення цих цілей було запропоновано впрова�

дити загальну, спільну для країн�учасниць процесу двоступеневу

структуру вищої освіти; прийняти зручні та зрозумілі градації дип�

ломів, ступенів і кваліфікацій; запровадити взаємовизнаний на євро�

пейському просторі вчений ступінь доктора філософії; використати

єдину систему кредитних одиниць (систему ECTS � European Comm�

unity Course Credit Transfer System), яку називають ще системою

кредитних заліків або системою кредитних рівнів, що по суті є

системою взаємовизнання навчальних програм; ввести уніфіковані і

взаємно визнані на європейському просторі додатки до диплома.

Отже, Болонський процес став головним інструментом інститу�

ційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Ґрунту�

ється він на цінностях європейської освіти і культури, але при цьому

не нівелює національні особливості освітніх систем різних країн Європи.

До того ж � відкритий, поступовий, багатоваріантний і гнучкий. 

Будь�яка держава сама обирає, приєднуватися їй до цього процесу

чи ні. Україна вирішила приєднатися, і ми вважаємо, що це пра�

вильно. Тим більше, що приєднання до Болонського процесу не ви�

магає від країн�учасниць відмови від власних напрацювань у галузі

освіти і науки. 
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ІМІДЖ ЯК ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

Е. Р. Худавердян,
ІІІ курс, група П�ІІІд, спеціальність "Правознавство",

Кіровоградський інститут, к. тел. (050)0413808
В. А. Ігнатьєв,

к. філос. н. в. о. доц., науковий керівник 

Вивчаючи проблеми політичної реклами, політичний лідер та

його команда неминуче стикаються з образом ідеального та реаль�

ного діяча, який сформувався в суспільній свідомості виборців.

Такий образ отримав назву імідж (від англ. image � образ, подоба),

що, у свою чергу, дало ім'я науці іміджології. Остання вивчає про�

блеми формування й створення в суспільній свідомості образів сус�

пільних інститутів (держави, політичних партій, організацій, уста�

нов) та окремих політичних лідерів, розробляє сукупність прийо�

мів, технологій і засобів формування в суспільній свідомості відпо�

відних образів реальних суб'єктів політики. 

Політичним рекламуванням люди займалися з давніх�давен, ще

з тих часів, коли з'явилися держава й політика. Скажімо, ще 1633 р.

папа римський Урбан VIII заснував конгрегацію пропаганди. Зро�

зуміло, що основним завданням цієї інституції було здійснення по�

літичної реклами католицької церкви. Однак справжня революція

в цій галузі відбулася лише на початку XX ст. І пов'язують цей якіс�

ний прорив з бурхливим розвитком індустрії опитувань громад�

ської думки та зростанням ролі засобів масової інформації в полі�

тичному житті суспільства. 

На початку XX ст. соціологічними й соціопсихологічними до�

слідженнями в політичній сфері суспільства займалися переважно

фахівці, які працювали в рекламній індустрії, де вони проводили

маркетингові дослідження з вивчення попиту на певні товари та

послуги. 

Але перші фахівці у зв'язках з громадськістю все�таки з'явилися

ще на початку XIX ст., коли Британське казначейство (1809) запро�

вадило посади прес�секретарів. Згодом, переконавшись у необхід�

ності виконання подібної роботи професіоналами, англійський

уряд Л. Джорджа (1912) також організував групу лекторів для

роз'яснення своєї політики в галузі пенсійного законодавства.

Останні, по суті, стали професійними політ�пропагандистами. 
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З розширенням арсеналу політичних досліджень вивченням со�
ціальних, ідеологічних і політичних настанов й уподобань вибор�
ців, їхніх симпатій і антипатій займаються професіонали в галузі
політичної реклами. Серед них виокремлюються не лише експерти
з організації та проведення опитувань громадської думки, а й фа�
хівці з опрацьовування результатів досліджень, їх тлумачення та ви�
користання в масових політичних кампаніях. 

Водночас було б помилкою шукати позитивний досвід у галузі
управління громадською думкою лише в західних демократіях. У
тоталітарних суспільствах XX ст. (СРСР, Німеччині, Італії, Китаї,
Північній Кореї, на Кубі та ін.) система пропаганди цінностей
правлячої еліти працювала потужно й досить ефективно. Політика
"промивання мозку" власних громадян і пропагандистська діяль�
ність в її експортному варіанті сприяли тому, що відверто реакційні,
репресивні режими мали імідж привабливих і прогресивних. І в
цьому контексті, зокрема, діяльність партійно�пропагандистського
апарату КПРС може розглядатися як зразкова щодо ефективності,
звичайно, на певних етапах розвитку радянського суспільства. 

Нині питання політичного рекламування досліджують політо�
логи, соціологи, політичні психологи, фахівці в галузі традиційних
і електронних засобів масової інформації, менеджери політичних
кампаній, художники й актори � усі, хто так чи інакше пов'язаний з
проблемами політичної комунікації та досягнення бажаного ре�
зультату в політичній діяльності. 

Сучасна наука виокремлює такі основні підходи до формування
іміджу: 

– функціональний (на основі різних типів функціонування
об'єктів і суб'єктів політики); 

– контекстний (на пристосування до різних контекстів реалі�
зації);

– порівняльний (на зіставленні близьких іміджів). 
Зрозуміло, що кожен політик чи політична організація прагне

переконати громадян у тому, що він (чи вона) має якнайбільше по�
зитивних рис, але водночас слід пам'ятати, що для всіх абсолютно
добрим не будеш. Не варто перебільшувати й роль іміджу, який по�
літичний лідер та його команда намагаються втлумачити в сус�
пільну свідомість. Треба пам'ятати, що в разі невідповідності рис
характеру та особистих якостей реального політика тим, що сфор�
мовані через засоби масової інформації, під час безпосереднього
контакту пересічних громадян з цим політиком ці розбіжності мо�
жуть завдати стільки шкоди, що нейтралізувати її буде надзвичайно
важко. 
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