ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Cтудентське наукове товариство
Всеукраїнська молодіжна громадська організація
студентів.інвалідів «Гаудеамус»

МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА,
ДУХОВНІСТЬ
Тези доповідей
X Всеукраїнська наукова конференція
студентів і молодих вчених

У трьох частинах
Частина І

Київ
Університет «Україна»
2013

Рекомендовано до друку
Вченою радою Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»
(Протокол № 1 від 25 лютого 2013 р.)
Організаційний комітет конференції:
Таланчук П. М., Президент Університету «Україна», д. т. н., професор, Голова
організаційного комітету; Олефір В .І., проректор з наукової роботи, д. ю. н.,
професор, заступник Голови організаційного комітету; Бебик В. М., проректор
з політичних комунікацій, д. політ. н., професор; Поліщук П. П., проректор
з розвитку та експлуатації матеріально'технічної бази; Коляда О. П., проректор
зі стратегії розвитку університету; Нікуліна Г. Ф., начальник науково'дослідної
частини, к. т. н.; Веденєєва О. А., начальник управління з навчально'виховної
роботи; Барна Н. В., директор Інституту філології та масових комунікацій,
к. філос. н., доцент; Мних М. В., директор Інституту економіки і менеджменту, д. е. н., професор; Малишев В. В., директор Інженерно'технологічного
інституту, д. т. н., професор; Поліновський В. В., директор Інституту комп'ютерних технологій, к. т. н.; Сердюк Л. З., директор Інституту соціальних технологій, к. психол. н., доцент; Галунько В. В., директор Інституту права та суспільних відносин, д. ю. н., професор; Мовчан В. О., декан факультету біомедичних
технологій, к. б. н.; Лазаренко С. С., завідувач кафедри реабілітації, д. мед. н.,
професор; Калакура М. М., завідувач кафедри технології харчування, к. т. н.,
професор; Карпенко В. О., завідувач кафедри журналістики, к. філол. н.,
професор; Коптюх Л. А., завідувач кафедри поліграфічних технологій в пакованні, д. т. н.; Ломачинська І. М., завідувач кафедри документознавства та
інформаційної діяльності, д. філос. н., доцент; Ломовський А. І., завідувач
кафедри дизайну; Махінов В. М., завідувач кафедри теорії та практики
перекладу, к. пед. н., доцент; Никифорук Б. В.,завідувач кафедри видавничої
справи та редагування, к. екон. н., доцент; Сергійчук З. О., завідувач кафедри
української мови та літератури, к. пед. н., доцент; Циба В. Т., завідувач кафедри соціальної роботи, д. філос. н., професор; Дика В. А., начальник відділу
виховної роботи; Жога А. Е., в. о. президента студентського самоврядування;
Лопушанська О. В., голова студентського наукового товариства.

Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей. — Ч. І. — К. :
Університет «Україна», 2013. — 466 с.
У збірнику вміщено тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції
студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», у яких відображено
результати наукових досліджень студентів і молодих вчених у галузях економічних,
юридичних, медико'біологічних, психолого'педагогічних, соціологічних, гуманітарних і технічних наук.

© Університет «Україна», 2013

ВСТУПНЕ СЛОВО
Студенти, аспіранти та молоді науковці Університету «Україна»
є активними учасниками щорічної Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».
Нині ми проводимо її вже вдесяте.
За доброю традицією ми відкриваємо цьогорічний збірник тез
доповідей учасників конференції новими віршами Світлани Патри,
випускниці кафедри видавничої справи та редагування Університету
«Україна». Маємо надію, що і нині щирі та палкі вірші молодої поетеси не залишать Вас байдужими, шановні учасники конференції!
Організаційний комітет

МОЇЙ УКРАЇНІ
Моя Україно, що сталось з тобою?
Чому не радієш ти сонцю зі мною?
Чому не стрічаєш світанки весняні?
А очі неначе застигли в благанні.
Багато терпіла моя Україна,
Та все ж ти довірлива, наче дитина
І позичок просиш в багатих сусідів
Терплячи покірно злиденнії біди.
Та все ж таки вірю, ти зможеш піднятись!
У злагоді, щасті цвісти і сміятись,
Смілива і горда, співуча й вродлива
Під сонячним небом — моя Україна.
ВІРШІ
Вони літають тихо й непомітно
І падають нечутно на папір.
Буває, усміхаються привітно,
А інколи вони, як дикий звір.
Рядки і рими, наче павутиння,
Що обплітає з голови до ніг,
Але, дай Боже сили і терпіння.
Щоб вони знов прийшли на наш поріг.
А потім вони крапелькам подібно
Лягають на газетні сторінки,
А що ж іще поетові потрібно?
Коли народ чита його думки.
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Вони нам усміхаються привітно
Нудьга відходить, наче дикий звір,
Летять вони тихенько й непомітно
І падають нечутно на папір.
ПІСНЯ
Пісня у серці моїм виграє,
Душу мою огортає.
Пісня людині крила дає,
В хмарах веселкою сяє.
Пісня лунає — і ніжно бринить
В серці забута струна.
Пісня лунає — здається, на мить
Душа про біль забува.
Пісня зі мною іде по життю,
Сяє промінчиком щастя.
Коли я гітару у руки беру
Всі відступають напасті.
Пісня — це Віра, Надія моя
Серед журби і тривоги.
Пісня для мене неначе маяк,
Що сяє крізь ніч і крізь морок.
Пісня лунає — нічого не жаль,
Ніщо мене не хвилює.
Сяє, як сонце, співоча душа
Пісня їй крила дарує!
ЧОМУ?
Ми не можемо прожити без любові
Знають люди всі про це з колиски,
Так чому ж зневіру, біль і сльози
Зазнають даремно наші близькі?
Що нам заважає просто жити?
І радіти кожній новій днині?
Чом вдається легко так розбити
Те, що вже не склеїть, не змінити?
Нащо, на догоду злій гордині
Мир і спокій на вівтар приносим?
Губимо одвічні ці святині,
Ну а потім — в Бога щастя просим.
Нам потрібно лиш себе змінити
Викинути з серця думи злі,
Злагоду у душах відродити
Жити в мирі, щасті і добрі.
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СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
Арнаут А. І.
ІV курс, група 4-Аз, спеціальність «Облік і аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. 095-157-84-35
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.

В сучасних умовах світова економіка, вибирає вектор свого руху
серед багатьох складних, суперечливих і деколи різноспрямованих
змін, які відображаються на розвитку фінансової системи як, найдинамічнішій і складній складовій ринкової економіки.
Фінансова система — один із основних елементів держави, який
є показником розвитку, функціонування та ефективності державної політики.
В Україні на шляху до ринкового типу фінансової системи
накопичилося багато проблем, а саме: відсутність системного підходу до реструктуризації, ефективності функціонування фінансової
системи, надто повільний темп реформ, нечітка визначеність
з конкретним напрямом реформ.
Україна поступово інтегрується до міжнародних фінансових
ринків і наслідки глобалізаційних процесів стають дедалі відчутними для української фінансової системи. Про це свідчить сучасний
етап міжнародної економічної інтеграції, перш за все європейської,
включаючи уніфікацію фінансових систем і валютну інтеграцію.
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Фінансова система повинна бути гнучка, динамічна, саморегульована. Держава повинна знайти оптимальний підхід до реструктуризації, керувати розвитком і забезпечувати стабільність всієї
системи. Нині ситуація ускладнюється різким зростанням цін на
товари і послуги, видачею заборгованості населенню, що стало
причиною чергової інфляції.
Високе зростання цін — феномен, що властивий багатьом країнам у період економічних і політичних ускладнень. Негативним
явищем є відсутність чіткої політики вищих органів влади, складна
політична ситуація, зміна керуючих та посадових осіб. Тому сьогодні одним із найболючіших питань є пошук шляхів збалансування
фінансової системи.
На розвиток фінансової системи впливає також чимало факторів, які потрібно вирішувати, щоб не допустити застою і кризових
явищ. По-перше, налагодити функціонування грошової, кредитної, банківської систем. По-друге, всі сфери фінансів і їх ланок,
діяльність органів та інститутів, які функціонують в сфері фінансів
необхідно вдосконалити. Стратегія і тактика реформування фінансів має полягати у поступовій реструктуризації, яка передбачатиме
подальшу трансформацію.
Слід звернути увагу на проблеми економічного розвитку та
зростання, розробці законодавчо-нормативної бази. Єдиним способом збалансування фінансової системи є застосування системи
міжбюджетних розрахунків.
Першочерговими завданнями розвитку фінансової системи
в Україні є:
– створити групу потужних банків;
– зменшити податковий тиск;
– упорядкувати фінансові потоки;
– розпочати структурно-інституційні перетворення банківської
системи, ефективну реорганізацію підприємств.
Отже, на сьогодні в Україні у реальній економіці державний
і приватний сектори мають однакову питому вагу, тому виникає
необхідність проведення бюджетної реформи. Заходи бюджетної
реформи повинні спрямовуватись на використання бюджетних
інструментів для скорочення системи субсидій і стимулювання
інвестицій, а також на раціоналізацію бюджетного режиму щодо
міжнародної торгівлі та змін у політиці обмінного курсу. Для підвищення дієвості прогресивних змін у системі податкового регулювання необхідно терміново впроваджувати всі інші елементи
6
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фінансової і стабілізаційної політики: досконало обгрунтувати обсяги фінансових ресурсів держави і за кожним напрямком бюджетної
системи зробити інвентаризацію витрат, змінити підходи до соціальної політики щодо підтримки лише малозабезпечених верств
населення, ліквідувати субсидування виробничої сфери через державні фінанси, розбудувати нову структуру банківської системи.

ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Антонюк Н. А.
V курс, група Тр (с)–1.1, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
тел. (0332) 780043
Науковий керівник: Бундак О. А., к. і. н., доцент

Реклама — складне та динамічне явище, яке багато століть
є постійним супутником людини. Характер реклами, її зміст і форми постійно змінювались під впливом науково-технічного прогресу, зі зміною соціально-економічних формацій та відповідно до
вимог людей у конкретний історичний момент. Сьогодні неможливо уявити туризм без реклами: на інформування про туристичний
продукт та на створення позитивного образу, туристичні підприємства у провідних країнах світу витрачають на рекламні заходи
в середньому 5–6% своїх доходів [1, с. 369]. Проте ефективне впровадження рекламної діяльності в туристичній індустрії неможливе
без комплексного дослідження рекламних процесів та характерних
ознак, притаманних туризму.
Для дослідження рекламної діяльності туристичного підприємства основними елементами є:
– туристичне підприємство (туристичний оператор чи агент,
які ініціюють рекламний процес, визначають бюджет витрат на
рекламу і тривалість проведення кампанії);
– рекламна агенція чи спеціалізований відділ туристичного підприємства (власні рекламні відділи чи незалежні рекламні агенції,
які планують та реалізують рекламну кампанію відповідно до вимог
та побажань рекламодавця);
7
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– поширювач реклами (канали комунікації, які передають повідомлення від рекламодавця до споживача та надають простір у газетах і журналах, час на радіо та телебаченні, простір і час
в Інтернеті та ін.);
– споживач туристичної продукції (потенційні покупці).
Успіх рекламної діяльності на ринку туризму визначається
насамперед привабливістю туристичного продукту. Характерною
рисою процесу формування сучасної рекламної діяльності туристичних підприємств є набуття нової ролі внаслідок врахування
специфічних рис, притаманних туризму в процесі управління.
Тобто реклама стала невід’ємною та активною частиною комплексної системи маркетингу, рівень розвитку якої визначає якість туристичного продукту, ефективність індустрії та адаптація господарської діяльності до сучасних вимог світового ринку.
Плануючи рекламну стратегію підприємства, необхідно зважати
на постійну змінність якості туристичного обслуговування, яка залежить від численних факторів, які умовно обєднані у три групи. До
першої групи віднесено фактори, які безпосередньо не залежать від
підприємства: наприклад, природно-кліматичний, політичний, економічний та екологічний стан у країні під час подорожі клієнта. Друга
група пов’язана з роботою підприємства, що приймає відвідувачів,
і в якому якість обслуговування залежить від кваліфікації, індивідуальних рис і настроїв персоналу. До останньої групи факторів належать
суб’єктивні риси та унікальність самого споживача. Таким чином,
при формуванні рекламної діяльності в туризмі не можна досягти
високої ефективності за наявності навіть незначних недоліків, через
залежність сфери послуг від великої кількості чинників впливу.
У рекламній діяльності туристичних підприємств завжди існує
специфічний ризик, який неможливо повністю нейтралізувати. Він
пов’язаний з тим, що послуги не можна накопичити, що водночас
призводить до зменшення виробничих потужностей організацій
туристичної індустрії. Наприклад, готель не може здати більше кімнат, ніж має у наявності, а втрати у конкретний день від незданих
номерів неможливо компенсувати пізніше.
Попит на туристичний продукт надзвичайно еластичний відповідно до рівня прибутку та цін і залежить від багатьох зовнішніх
факторів: від природно-кліматичного, економічного, політичного,
і соціального стану в окремих країнах та світі.
Туристична сфера відрізняється негнучким виробництвом,
оскільки туристичний продукт споживається тільки безпосередньо
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на місці і підприємства не можуть швидко пристосуватися до змін
попиту в просторі та часі. Формування туристичної індустрії (спорудження готелів, аеропортів, баз відпочинку та подібних структур)
потребує тривалого часу та значних капітальних вкладень. А при
зміні попиту створену матеріальну базу не можна пересунути до
іншого регіону. Цей фактор негативно впливає на обидві сторони —
на туриста, який внаслідок цього платить більше, та на підприємство, яке не може максимально використовувати свої основні
фонди упродовж року.
Отже, у ситуації, яка склалася, цілі туристичного підприємства
та його клієнтів максимально зближуються і реклама позитивно
впливає на обидві сторони. З одного боку, рекламна діяльність
дозволяє збільшити потужність туристичного підприємства та розподілити клієнтські потоки впродовж року. А з другого, — завдяки
їй турист може більш вигідно придбати туристичний продукт.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Бабієнко О. В.
5 курс, група ФН-51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Мних М. В., д.е.н., професор

Фондовий ринок є однією з найважливіших складових сучасної
фінансової системи, без ефективного функціонування якої неможливо собі уявити розвиток ринкових відносин в Україні. Економічне зростання в нашій країні безпосередньо залежить від стану
фінансового ринку в цілому і ринку цінних паперів зокрема.
У 2011 році фондовий ринок після значного відновлення за попередні два роки змінив свої тенденції і за підсумками року «відкотився» до рівня другої половини 2009 року. Якщо протягом першого
кварталу 2011р. ринок українських акцій, слідуючи світовим тенденціям, продовжував зростання, розпочате в жовтні 2010 року, то в березні відбувся розворот тенденцій при значній волатильності цін.
Головним причиною такого розвитку подій стала боргова криза,
що торкнулася більшості країн-учасниць єврозони, поширившись
9
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і на провідні економіки, зокрема Італію та Францію, і набула системного характеру. На фоні боргових проблем Європи зниження
рейтингу США стало останньою краплею, після якої відбулася
переоцінка ризиків інвесторами. Це призвело до різкого обвалу
більшості фондових ринків світу, в тому числі і України. Так, протягом трьох тижнів серпня 2011 р. індекси УБ та ПФТС впали на
30%. Неспокою в світі протягом року додавали також політичні
сутички в країнах арабського світу та наслідки землетрусу в Японії.
Загальносвітові фактори погіршення економічної ситуації підсилювалися внутрішніми проблемами всередині країни, що проявилися у погіршенні умов життя людей внаслідок різкої диференціації доходів різних верств населення та зростанні соціальної
напруженості в суспільстві. Не додавали імпульсів для розвитку
економіки і замороження стосунків з ЄС, зокрема через порушення низки кримінальних справ проти представників опозиції, та безуспішні спроби українського уряду щодо перегляду умов за газовими контрактами з Росією.
На тлі цих подій, рейтинг інвестиційної привабливості України
EBA протягом 2011 р. знизився з 3,28 до 2,19 за 5-бальною шкалою,
до рівня, нижчого, ніж наприкінці 2008 р. Значне зниження інвестиційної привабливості України з боку іноземних інвесторів та
неспроможність внутрішніх інвесторів підтримати український фондовий ринок стали причиною значного зниженні його капіталізації
та ліквідності на фоні відсутності покупців. Відтягування введення
другого рівня пенсійної системи також стримувало можливості для
залучення довгострокових інвестицій. У підсумку за 2011 рік індекс
Української біржі знизився на 40.3%, а індекс ПФТС — на 45.2%.
Для покращення стану фондового ринку України та підтримання його фінансової безпеки потрібно підвищити роль держави на
фондовому ринку. Одним з основних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів,
професійних учасників ринку, фондових бірж та самоврядних організацій, спрямованих на виявлення і своєчасне запобігання порушенню законодавства на ринку цінних паперів.
Держава повинна створити довготермінову концепцію щодо
розвитку ринку цінних паперів, має знайти шляхи поєднання ресурсів держави і приватного сектору з метою його формування,
а також впорядкувати низку нормативно-правових актів. Отже,
створення єдиної біржової фондової системи на сучасному етапі
розвитку вітчизняного ринку цінних паперів стане потужним чинником підвищення його ефективності.
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ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ, ОБЛІК,
АНАЛІЗ І АУДИТ
Бабич О. М.
6 курс спеціальність «облік і аудит»
тел.0975688974
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

Розбудова ринкової економіки країни й усі пов’язані з цим
трансформаційні процеси мають здійснюватися в інтересах людини для підвищення якості її життя. Не зменшуючи значення інших
соціально-економічних явищ, що входять до складу соціально-трудових відносин (зайнятості, охорони праці, розвитку персоналу
тощо), найбільш проблематичними у регулюванні є ті, які пов’язані з організацією, ефективністю та оплатою праці.
Оплата праці — найсуперечливіша категорія в системі умов
праці, оскільки саме в ній відбиваються різнобічні інтереси сторін
суспільно-трудових відносин, усі їхні досягнення й прорахунки. Це
один із найважливіших показників, що характеризує рівень економічного та соціального стану суспільства і залежить передусім від
продуктивності праці.
Важливою і відповідальною ділянкою бухгалтерського обліку,
економічного аналізу та аудиту господарської діяльності є облік,
аналіз і аудит оплати праці, яка в сучасних умовах зазнає значних
і швидких змін. У собівартості продукції промисловості заробітна
плата становить 40–60%. Ось чому сума витрат на виробництво,
одержання оптимального кінцевого результату, прибутку певною
мірою залежать від ведення відповідно до міжнародних норм та
правил обліку, аналізу і аудиту заробітної плати.
Система оплати праці — це сукупність правил, які визначають
співвідношення між мірою праці й мірою винагороди працівників.
Це одне з ключових понять економічної науки.
Проблемам проведення бухгалтерського обліку, економічного
аналізу та аудиту присвячено наукові праці В. І. Валуєва, А. А. Вєтрова, С. Ф. Голова, В. І. Єфименко, А. М. Кузьмінського, Е. А. Ліннакса, Е. А. Луканіна, Г. М. Мельничука, А. Ф. Мухіна, В. Ф. Палія, В. І. Самбірського, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченька та інших
вчених. Разом з тим деякі аспекти, що стосуються обліку та аналізу
оплати праці в ринкових умовах, вивчено не досить, у зв’язку з чим
вони потребують поглибленого дослідження, особливо в умовах
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використання ПЕОМ, створення автоматизованих робочих місць
бухгалтера, економіста-аналітика, переходу на міжнародні стандарти. Розв’язання зазначених проблем в одному з найважливіших
розділів обліку та аналізу підприємства і зумовило актуальність
обраної теми.
Для досягнення визначеної мети в процесі проведення дослідження були поставлені й вирішені такі завдання:
– розкрити сутність заробітної плати;
– здійснити аналіз механізму організації оплати праці на підприємстві та запропонувати напрями його подальшого вдосконалення;
– узгодити й систематизувати основні аспекти методики й організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці та
обґрунтувати пропозиції;
– удосконалити методичні й організаційні підходи до зовнішнього (незалежного) і внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці.
Предметом дослідження є теоретико-організаційні основи,
методика й практика бухгалтерського обліку і аудиту розрахунків з
оплати праці на підприємстві.
Теоретичною і методологічною основами дослідження є діалектичний метод пізнання, відповідно до якого вивчено стан оплати
праці, чинну законодавчо-нормативну базу, методики обліку і аудиту
розрахунків з оплати праці та здійснено аналіз ефективності використання трудових ресурсів, а також визначено їх взаємозв’язок та
взаємообумовленість, висвітлено суперечності їх розвитку.

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Бацаєв Д. І.
5 курс, БС52, «Банківська справа»
Миколаївський міжрегіональний інститут
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к.е.н., доцент кафедри

Власний капітал банку є основним показником його здатності
до подальшого розвитку, зміцнення ресурсної бази, тому особливого значення на сучасному етапі розвитку банківської системи набувають питання підвищення її капіталізації.
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В умовах інтеграційних перетворень відбувається взаємопроникнення, переплетення світових економік, наслідком чого є міграція капіталу. Тому кожній державі, зокрема й Україні, необхідно
зосередити увагу на підтриманні стабільності та надійності національної банківської системи, особливо на забезпеченості достатнім
обсягом фінансових ресурсів. Це, у свою чергу, зумовлює виконання банками своїх функцій та ефективність їх функціонування.
Оптимізувати механізм управління банківським капіталом
доцільно за допомогою вдосконалення процесу капіталізації банків
як однієї з основних його складових. Дослідження сутності поняття
«капіталізація» виявило, що воно тісно пов’язане з поняттям «банківський капітал». Капіталізація визначається сукупністю процесів
формування, управління та розподілу банківського капіталу, балансом між стабільною діяльністю і прибутковістю банку та відображає
процес нагромадження капіталу, тоді як банківський капітал характеризується кількісними сталими категоріями, грошовою формою,
джерелами формування та вимогами до розміщення.
У банківській практиці використовується два методи управління капіталом управління внутрішніми та зовнішніми джерелами
нарощування капіталу. За внутрішнім методом поповнення капіталу банку основним джерелом є прибуток.
Нарощування розмірів капіталу за методом зовнішніх джерел
здійснюється за рахунок: емісії акцій, емісії капітальних боргових
зобов’язань, продажу активів та оренди нерухомості. При використанні такого джерела кошти спрямовуються на поповнення статутного капіталу і при цьому не дають права на управління банком,
що виключає ризик втрати контролю над ним.
Слід визнати, що в умовах нестабільності фінансового ринку
основним механізмом нарощування капіталізації банків стала їх
докапіталізація. За даними Держкомстату, саме за рахунок докапіталізації іноземних банків у фінансовий сектор України у 2010–2011 рр.
надійшло 1,8 млрд. дол. США. Проте, з огляду на надзвичайно потужний досвід роботи іноземних інвесторів і їх уміння користуватися
банківськими технологіями, наявний ризик, що вітчизняні банки не
витримають конкуренції із закордонними і будуть витіснені з ринку.
Ще одним з перспективних напрямів ідвищення капіталізації є
використання механізму IPO (Initial Public Offering) — первинного
розміщення акцій банку на міжнародних фондових біржах. Проте
більшість українських банків не готові вийти на відкритий фондовий
ринок через низьку інвестиційну привабливість їх цінних паперів,
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інформаційну непрозорість та низький рівень відкритості національної економіки.
В актуальних умовах одним з птимальних шляхів зростання
рівня капіталізації банківської системи України є її консолідація
(створення банківських об’єднань, злиття банків, їх реорганізація).
Це дало б можливість досягти більш високого рівня стійкості і стабільності усієї банківської системи.
Таким чином, для вирішення проблеми управління банківським капіталом з метою підвищення рівня капіталізації в умовах
обмеження кількості джерел особливу увагу необхідно приділяти
розробленню нових фінансових інструментів, які здатні задовольнити вимоги як власників банківських установ, так і інвесторів.
Заходи стимулювання з мобілізації внутрішніх резервів за рахунок зростання ефективності банківської діяльності, підвищення
якості наданих банківських послуг сприятимуть збільшенню банківського прибутку як найважливішого джерела підвищення рівня
капіталізації.

РИНОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ЗА 2005–2011 рр.
Балюк Н. В.
ІІІ курс, група ФН-31, спеціальність «Фінанси та кредит»
тел. +380637528206,
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викл.

Актуальність проблеми полягає в тому, щоб привернути увагу на
підвищення ефективності використання туристичного потенціалу
України, зокрема збільшення кількості іноземних туристів, підвищення завантаженості об’єктів готельного господарства, активізацію внутрішнього туризму та інформаційно-рекламної діяльності
на міжнародному і національному рівнях.
У 2008–2011рр. було обслужено 9,96 млн. туристів, але відбувся
спад обсягів туристичних потоків у 2008р. та їх стабілізація
у наступні роки. Це зменшення кількості обслужених туристів
можна пояснити:
а) підвищенням валютних курсів (євро та долар), що призвело
до підвищення вартості путівок у гривні;
б) світовою економічною кризою, яка змінила ставлення українців до відпочинку.
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У 2009р. було обслужено 1,9 млн. екскурсантів, що на 20,8%
менше ніж у 2008 р. У 2010р. відбулося зростання кількості екскурсантів на 2,3% у порівнянні з 2009 р., а у 2011 р. — зменшення на 32,
28% у порівнянні з 2010 р.
Протягом 2010 року Україну відвідали 21,1 млн. в’їзних (іноземних) туристів, що на 2% або на 381,2 тис. осіб більше, ніж у 2009
році. 1,2 млн. туристів приїхало в Україну організованим туризмом
та скористалися послугами українських туристичних компаній (6%
від загальної кількості іноземців, що в’їхали на територію України):
– із них більше 400 тис. — це туристи, що приїхали до Львова;
– 600 тис. — туристи із ближніх країн, що відпочивають в Криму;
– 19,2 млн. осіб в’їхали на територію України в приватних цілях,
скільки із них скористалися туристичними послугами не відомо
(90% від загальної кількості іноземців, що в’їхали на територію
України).
Обсяг послуг, наданих суб’єктами туристичної діяльності в Україні, протягом 2005–2009рр. зростає та становить у 2009р. 9,388 млрд.
грн., що у 3,4 рази більше ніж у 2005 р. Фахівці оцінюють, що навіть
при наявних туристичних ресурсах Україна здатна приймати до
10 млн. організованих туристів на рік. При покращенні туристичної інфраструктури, зокрема, готельного фонду, доріг, перевізників,
аеропортів та розширення географії туризму за межі Західної
України, Україна здатна приймати до 15–20 млн. щорічно:
– при зростанні кількості туристів пропорційно зростатиме об’єм
ринку:
– при кількості туристів у 10 млн. ємкість ринку в’їзного туризму — 200 млн. дол. на рік;
– при кількості туристів у 15 млн. — 300 млн. дол. на рік;
– при кількості туристів у 20 млн. — 400 млн. дол. на рік
Також, в Україні існує ще низка проблем, які потребують
негайного вирішення, такі як:
• відсутня реклама внутрішнього туризму, за виключенням
загальновідомих зон туризму та рекреації (Криму і Карпат);
• відсутні кошти на реконструкцію пам’яток історії та архітектурного мистецтва, а залучення інвестицій гальмується через
неврегульовану нормативно-законодавчу базу країни;
• в Україні не розвинений сектор туристичної індустрії;
• різноманіттям туристичних послуг, можуть похвалитися переважно міста-мільйонери, міста загальновизнаних зон рекреації та
туризму (Крим, Карпати), деякі історичні та культурні центри.
15

Секція 1

Економічні перспективи України

Для вирішення цих проблем, Україні потрібно залучати державних та іноземних інвесторів, які будуть вкладати кошти в покращення туристичних зон, готелів, також не лише викладені на папері думки законодавців з приводу того, якою б вони хотіли бачити
галузь туризму у майбутньому, а конкретні вчинки з їх боку, покращити ЗМІ, які будуть надавати повну інформацію про даний об’єкт
відпочинку. Подальшому зростанню кількості учасників ринку
сприятиме скасування на законодавчому рівні у листопаді 2010 р.
ліцензування турагентської діяльності, що дозволяє розвиток індивідуальної підприємницької діяльності у туристичній сфері.

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ
МАЙБУТНЬОГО УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА
Бережний П. О.
ІV курс, група МК-41, спеціальність «Маркетинг»,
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ,
к. тел. (098)-4151343
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Першочергова функція торговельної марки — індентифікація,
тобто, виділення підприємства з великої кількості інших або виділення товарів чи послуги або, виходячи з ряду аналогічних товарів.
У сучасному суспільстві, торговельна марка відіграє надзвичайно важливу роль, адже вона може зображати такі елементи, як:
якість, споживчі властивості, статус споживача, історію підприємсва, тип товару, тощо.
Тому вибір ім’я товару є складним і кропітким процесом, який
не може з’явитись випаково, тому що назва повинна враховувати
всі фактори, пов’язані з маркетингом та юридичною безпекою.
Проаналізувавши механізм дії комерційної назви, потенційні
покупці розпізнають в ньому: по-перше, враження, по-друге, значення. Тому саме від вибору торговельної марки залежить подальший успіх
товарів або послуг. При створенні марки життєво необхідно дотримуватись як юридичних правил створення, тобто бренд повинен відповідати усім нормам законодавства, не порушуючи при цьому авторського права, так і лінгвістичних, симонемічних та графічних принципів.
Порушуючи або зневажаючи юридичні правила та правила
авторського права, підприємство ризикує не захистити своє імя,
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а відтак «обличчя» компанії можуть використовувати інші підприємства-конкуренти. При порушенні авторського права підприємству загрожують не тільки штрафні санкції, але й вилучення продукції (послуги) з продажу на ринку, що призведе до значних
фінансових втрат компанії.
При зневазі симонемічних, графічних та лінгвістичних правил,
при ребрендингу або створенні нового «обличчя» компанія може не
потрапити в «серце покупця», тим самим втратити потенційних та
постійних клієнтів. Тому потрібно детально аналізувати ринок та
правильно синтезувати кінцеву назву і лозунг товару, що дозволить
підприємству зайняти правильне положення у конкурентній боротьбі, оскільки завдяки симонеміці торговельна марка може передавати
відчуття, властивості, якісні характеристики товару. Завдяки такій
науці як лінгвістика, при створенні і детальному аналізі бренду
фахівцями не порушуються словесні норми носіїв мов, але у протилежному випадку може виникнути ситуація, коли невдала торговельна марка буде тільки відштовхувати потенційних покупців.
Тому в даних економічних умовах ринкової економіки, від правильно обраної торговельної марки залежить ефективність діяльності компанії, її розквіт та майбутнє. Юридичний захист та дотримання рекомендацій щодо авторського права дасть змогу посилити
значущість товарів та послуг на ринку, захистити від підробок,
використовувати нові технології. Вибір торговельної назви під егідою професіоналів графічного дизайну, лінгвістики, симонеміки,
дасть споживачеві змогу відчути певні асоціації, відчуття, правильно зрозуміти сферу використання товарів.

ЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО
ПЛАНУВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Бердишева Є. О.
IV курс, спеціальність 6 .030508 «Фінанси і кредит»
Кіровоградський інститут розвитку людини
Науковий керівник: Буткевич О. В., к. е. н.

Становлення й розвиток вітчизняної податкової системи свідчать про її важливу роль у формуванні та розподілі фінансових
ресурсів держави. Система оподаткування має також стимулювати
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функціонування й ділову активність підприємницьких структур,
тобто ту ланку господарської діяльності, де створюється фінансовий потенціал країни. Втім, надмірне податкове навантаження на
виробників через мінливість умов господарювання, гостру потребу
в наповненні бюджету, нестабільність і громіздкість податкового
законодавства, а також недосконалість податкової системи негативно позначаються на діяльності суб’єктів господарювання.
Підприємці змушені відмовлятися від легальних методів господарювання та ухилятися від сплати податків. За таких обставин вітчизняним підприємствам не обійтися без податкового планування.
Одним зі способів нівелювання негативного впливу цих факторів на фінансовий стан підприємств і економіку держави в цілому
є вибір ефективної податкової політики підприємства. За високого
рівня податкового навантаження це допоможе витримати нерівнозначні умови конкуренції, підвищити життєздатність підприємства та забезпечити необхідний рівень податкових надходжень до державного бюджету.
Податкова політика підприємства залежить від багатьох факторів, у т. ч. від державної податкової політики, яка істотно впливає
на рівень податкового навантаження. Під податковою політикою
підприємства розуміють систему заходів, що проводяться ним
у сфері податкового обліку, нарахування і сплати податкових платежів, податкового планування. Ефективність сучасного бізнесу
визначається не тільки рентабельністю, а й обсягами витрат на його
ведення. Податкове планування дає змогу знизити витрати на сплату податків на основі оптимізації податкових платежів. Через нестабільність і недосконалість податкового законодавства України на
шляху створення успішного бізнесу постає ряд проблем і перепон.
Більшість зарубіжних компаній у подібній ситуації використовують
ефективний метод зниження податкових виплат — оптимізацію
податків. Оскільки з оподаткуванням пов’язана виробнича, фінансова, господарська діяльність підприємства на всіх етапах (від прийняття рішення про його створення до його повної ліквідації),
податкове планування є невід’ємною частиною системи фінансового управління на підприємстві.
Проведений аналіз дає підстави для висновку, що планування
податків і податкове планування є різними формами реалізації
податкової політики підприємства, при цьому планування податків
доцільно розглядати як їх бюджетування. Податкове планування на
мікрорівні можна визначити як систему заходів підприємства,
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спрямованих на максимальне використання можливостей чинного
законодавства з метою законної оптимізації податкових платежів.
Дослідивши теоретичне і практичне значення методів податкового планування, ми дійшли висновку, що спеціальні методи
податкового планування застосовуються на стадії розробки й вибору альтернативних варіантів оподаткування. Розрахунково-аналітичний і нормативний методи використовуються при аналізі
податкового поля підприємства та розрахунку податкових платежів
за альтернативними варіантами оподаткування. Загальні методи
є практичними, адже саме вони забезпечують розрахунок результатів при використанні спеціальних методів. Слід зауважити, що підбір спеціальних методів здійснюється залежно від виду (типології)
податкового планування. За результатами проведеного аналізу
визначається ефективність кожного з підібраних варіантів оподаткування (з допомогою методів мікробалансів, графоаналітичних
залежностей, матрично-балансового, статистичних або економікоматематичного моделювання) та вибирається оптимальний варіант.
Підсумовуючи викладене, доходимо таких висновків. По-перше,
при визначенні податкового планування застосовується два концептуальних підходи; 1) під податковим плануванням розуміють процес
планування підприємством податкових платежів на майбутній
період; 2) увага зосереджується на такій складовій податкового планування на підприємстві, як оптимізація податкових платежів.
По-друге, податкове планування на мікрорівні можна охарактеризувати як організацію підприємницької діяльності платника
податків у оптимальний, із податкової точки зору, спосіб, а також
підбір і застосування методів, що допоможуть оптимізувати податкові обов’язки підприємства правомірними засобами.
По-третє, поняття податкового планування й ухилення від
сплати податків чітко розмежовуються за критерієм законності,
тому їх ототожнення є не лише некоректним, а й неприпустимим.
По-четверте, податкове планування у практичному значенні
використовується на корпоративному рівні, а на макрорівні — планування й адміністрування податкових надходжень.
По-п’яте, для оптимізації податкових платежів (із метою ефективного фінансового управління) підприємство може використовувати як загальні, так і спеціальні методи.
По-шосте, ефективність податкового планування залежить від
використання науково обгрунтованих загальних і спеціальних принципів його організації.
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спеціальність «Менеджмент організації»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
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Грошово-кредитна політика відіграє велику роль та має велике
значення для кожної країни. Для ефективного функціонування економіки необхідно досягти досконалого регулювання економіки
головними цілями котрої є зростання економіки, збалансування
платіжного балансу, забезпечення зайнятості населення, стабільність
обмінного курсу, цінова стабільність, зростання добробуту тощо.
Грошова політика передбачає такі дії як безпосередній вплив на
попит, регулювання інноваційного розвитку, на кількість і ціну
пропонованого позичкового капіталу. Кредитна політика спрямована на інвестування та кредитування високотехнологічних галузей
і напрямів інноваційної діяльності.
Роль грошово-кредитної політики полягає у розвитку економічних процесів та є основною складовою загальнодержавної економічної політики. Вона базується на фіскальній та економічній
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політиці. На даний момент згідно Закону України «Про державний
бюджет України» Національний банк України розробляє основні
засади грошово-кредитної політики.
Грошово-кредитна політика завжди сприяє зупиненню інфляції, економічному зростанню, спрямована на забезпечення стабільного курсу національної валюти. На даний момент в Україні діє різноплановий монетарний устрій.
Для того щоб розробити майбутню стратегію грошово-кредитної
політики необхідно врахувати та оцінити стан економіки, ступені
розвитку фондового ринку, банківської системи, взаємозв’язок
монетарних та макроекономічних параметрів, розвинутість інструментів монетарної політики (операції відкритого ринку, процентна
політика, рефінансування комерційних банків, обов’язкове резервування, регулювання курсу національної валюти) тощо.
Для більш ефективної роботи у сфері грошово-кредитної політики та в процесі розроблення грошово-кредитних стратегій важливу роль відіграє тісна співпраця між Національним банком
України та уряду (Рада та правління НБУ, Міністерства економіки
України, Міністерство фінансів України, Кабінет Міністрів).
Майбутня монетарна стратегія повинна базуватися на довірі до
національної грошової одиниці, а також базуватися та реалізувати
незалежність Національного банку України. Через свою залежність
від уряду НБУ постійно мусить доводити свою спроможність щодо
приймання кваліфікованих та самостійних рішень.
Стан динаміки технологічного розвитку та фінансової системи
країни поняття дуже взаємопов’язані.
На жаль, гальмування національної інноваційної системи у сфері грошово-кредитної політиці впливає великою мірою на рівень
конкурентоспроможності економіки України.
Для переходу до інноваційної моделі розвитку необхідно
обов’язково впровадити підвищення інноваційно-інвестиційної
активності. Брак інвестицій є головною перешкодою під час переходу до інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку національної
економіки.
Розвиток інноваційно-інвестиційної стратегії є державним завданням, тому треба звернути увагу на стан проблеми бюджетного
кредитування інноваційної діяльності в Україні. Основною проблемою Державної інноваційної фінансово-кредитної установи є недієздатність або відсутність бажання повертати вкладені гроші у інноваційні та інвестиційні проекти. Тому перш за все необхідно
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чітко встановити умови щодо повернення коштів до державного
бюджету, наприклад шляхом застави власного майна. Також необхідно визначити можливість встановлення банком прав власності
на частину результатів від інноваційної діяльності.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ
ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ
Бугай Т. В.
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Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Український ринок дорогоцінного каміння тільки почав своє становлення десять років тому. Кількість його учасників була надзвичайно обмеженою, натомість переважна більшість каміння завозилась
виробниками ювелірних виробів або контрабандними шляхами. Для
українського ринку на початку його формування характерними рисами були обмеженість асортименту та низька якість каміння, головною ж рушійною силою залишалась вартість товару, а кінцевих споживачів приваблювала, в основному, назва каміння.
Здавалось, що така ситуація не могла змінитись, оскільки влаштовувала як продавців каміння так і ювелірів, проте з часом український споживач почав не тільки вимагати нових дизайнерських
рішень від ювелірів, він все більше звертав увагу на якість каміння,
що було у ювелірних виробах.
Зміни світового ринку коштовностей іноді важко побачити
в Україні, вони все ще приходять до нас з запізненням, проте тенденція до проникнення світової ювелірної моди має сталий характер. Разом з модою в Україну приходять і штучно покращені каме22
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ні, що обертаються на світовому ринку. Все частіше зустрічаємо
заповнені склом діаманти, дифузійно забарвлені сапфіри, облагороджені рубіни. Вітчизняні виробники і споживачі, зазвичай, не
мають цілковитої інформації про методи покращення самоцвітів
і тому приречені довіряти постачальникам каміння.
Важливим аспектом розвитку українського ринку дорогоцінного каміння є його державне регулювання. При створенні Закону
України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» законодавець використав світовий
досвід і включив до переліку дорогоцінних і напівдорогоцінних
каменів майже всі матеріали, які використовуються в ювелірних
і побутових виробах. Подібний перелік викладений у термінологічному словнику CIBJO, проте його головним завданням є приведення до єдиних стандартів термінів, які використовуються ювелірними асоціаціями в різних країнах світу з метою найбільш прозорого
і чіткого інформування споживачів.
Пунктом 2 статті 3 цього Закону чітко визначено, що під дію
цього Закону, крім власне дорогоцінного каміння підпадають дорогоцінне каміння органогенного утворення і напівдорогоцінне
каміння. Це означає, що всі операції з цим камінням від видобутку
до продажу у складі ювелірних чи побутових виробів регулюються
так само, як і аналогічні операції із золотом.
Крім золота, у якості капіталовкладень в деяких країнах використовують також діаманти рубіни, сапфіри сині, смарагди, і навіть
(дуже рідко) олександрити та перли. Безумовно, виключно природні
камені, які відрізняються високою якістю і масою не менше 1 карата
для діамантів та 3–5 карат для кольорових дорогоцінних каменів.
Часто такі камені супроводжуються відповідними сертифікатами.
Найбільш наближеною до України в галузі регулювання обігу
дорогоцінного каміння є Росія, в якій існує відпрацьована система
регулювання відносин у сфері обігу дорогоцінних каменів, створено фонд дорогоцінного каміння (алмазний фонд). Російське законодавство чітко сформулювало пріоритети в цій сфері, окреслило,
що його цікавлять виключно камені так званої першої групи — діамант, рубін, сапфір синій, смарагд і олександрит. В державний
фонд відбираються виключно камені, що мають визначні характеристики, цінність яких підтверджена фахівцями.
В Україні до Держфонду потрапляє весь спектр каміння, яке, хоч
і називається дорогоцінним, але реальної цінності не становить.
23

Секція 1

Економічні перспективи України

В такий спосіб дискредитується сама ідея створення запасу дорогоцінного каміння, що може використовуватись як стабілізуючий
фінансовий інструмент. Можна зробити висновок, що Держфонд
України не зацікавлений у придбанні формально дорогоцінного
каміння.
Таким чином, український ринок дорогоцінного каміння
потребує подальшого розвитку і державного регулювання.

ЗАХОДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Бельченко О. М.
5 курс, група ФН-51, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Стожок Л. Г., к. е. н., доцент

Для реалізації політики місцевого розвитку доцільним є зміцнення місцевих бюджетів і реформування міжбюджетних відносин
у напрямі розширення фінансової спроможності громад; оптимізація нормативів урахування регіональної специфіки при обчисленні
обсягу міжбюджетних трансфертів; запровадження програмноцільового методу планування і використання бюджетних коштів;
мобілізація місцевих джерел фінансових ресурсів, насамперед місцевих запозичень; активізація діяльності органів місцевого самоврядування на фондовому та кредитному ринках; передання частки
надходжень від податку на доходи фізичних осіб і плати за землю до
бюджету розвитку з метою створення фінансових можливостей для
довгострокового інвестування
Враховуючи зарубіжний та вітчизняний досвід формування місцевих бюджетів, напрями реформування фінансового забезпечення місцевого самоврядування можна систематизувати у групи. Для реалізації
цих напрямів доцільним є розробка та впровадження ряду заходів:
1. Внесення змін та доповнень до законодавчої та нормативноправової бази, яка регулює питання фінансового забезпечення місцевого самоврядування.
2. Прогнозування показників доходів і видатків місцевих бюджетів з використанням сучасних інформаційних технологій, економіко-математичних методів і спеціального програмного забезпечення.
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Згідно із Стратегією модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки, яку було затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. № 34,
серед напрямів реалізації Стратегії визначено такі, як вдосконалення системи стратегічного бюджетного планування на середньостроковий та довгостроковий періоди, а також створення уніфікованої
організаційної та інформаційної облікової системи з інформацією
між Мінфіном, органами Державного казначейства та суб’єктами
державного сектору на основі використанням баз даних та інформаційних систем.
З метою посилення фінансової спроможності місцевих органів
влади вченими Національного інституту стратегічних досліджень
пропонується розробка та реалізація ряду важливих заходів.
Запровадження механізмів стимулювання економічної активності місцевої влади.
Вжиття принципових заходів щодо зменшення фінансової
залежності від державного бюджету за рахунок коригування механізму надання трансфертів та перерозподілу доходних джерел на
користь спеціального фонду та широкого запровадження програмно-цільового методу бюджетування.
Перегляд механізмів перерозподілу загальнонаціональних
податків — доцільним є формування єдиного фонду надходжень
податку з доходів фізичних осіб і перерозподіл його через застосування формульного підходу, який має спиратися на кількість офіційно зареєстрованих жителів на відповідній території.
Підвищення ефективності витрачання коштів місцевих бюджетів: запровадження програмно-цільового методу планування і використання бюджетних коштів, перехід на середньострокове бюджетне планування; усунення неправових шляхів мінімізації
податкових зобов’язань та ухилення від сплати податків, у першу
чергу, протидія тінізації доходів громадян та відповідного ухилення
від сплати податку; виявлення та ліквідація шляхів мінімізації
податкових зобов’язань, викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету; повне використання фіскальних можливостей
турис-тичного збору та збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності
Реалізація вищевказаних заходів дозволить забезпечити зміцнення фінансової основи розвитку територій, розширити повноваження органів місцевого самоврядування та підвищити рівень проживання громадян.
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В сучасних умовах господарювання фінансова стійкість підприємства є найбільш повною оцінкою господарювання будь-якого
підприємства. В процесі функціонування кожне підприємство має
зберегти не лише стійкість свого становища, але й збалансувати
внутрішні можливості із впливом зовнішнього середовища для
досягнення стану нової якості, що дасть змогу розвиватися.
Фінансова стійкість підприємства визначається, насамперед, оптимальною структурою як активів, так і джерел фінансування підприємстваПроцес оптимізації даної залежності називається лівериджем. Його можна розглядати як фактор, незначна зміна якого
може призвести до значної зміни результативних показників, тому
ліверидж розглядається як процес управління активами й направлений на зростання прибутку.
Забезпечення фінансової стійкості підприємства у довгостроковій перспективі досягається головним чином за допомогою фінансового планування, яке визначає найважливіші показники, пропорції та темпи розширеного відтворення, та є основною формою
реалізації головних цілей підприємства. Підприємство також
повинно володіти міцною структурою капіталу, уміти організовувати його рух таким чином, щоб забезпечити перевищення доходів
над затратами з метою збереження платоспроможності і створенню
належних умов для виробництва.
В основі ефективного функціонування будь-якого фінансового
механізму лежить узгоджене, цілеспрямоване, взаємодоповнююче
функціонування всіх складових частин механізму. Необхідно чітко
сформулювати головну мету, для досягнення якої використовується фінансовий механізм. Головною метою механізму забезпечення
фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації є досягнення фінансової безпеки та стабільності їх функціонування і розвитку в поточному та перспективному періодах. Процес реалізації
визначеної головної мети механізму забезпечення фінансової стій26
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кості підприємств споживчої кооперації повинен бути спрямований на вирішення таких основних задач, як забезпечення 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 зобов’язання; максимальної рентабельності операційної, фінансової та інвестиційної
діяльності; відповідності обсягу капіталу, що залучається, сумі
потреби в активах, що формуються; збалансування грошових потоків підприємства; мінімальних витрат щодо залучення позикового
капіталу підприємством.
Дослідивши структуру механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства та особливості його функціонування на підприємствах, можна виділити основні напрями його вдосконалення:
1) Покращення управління власними оборотними коштами, які
є найбільш істотним фактором підвищення фінансової стійкості
підприємства. Стратегічними цілями такого управління мають
бути: оптимізація обсягів, забезпечення ліквідності балансу, прискорення оборотності, забезпечення інфляційної захищеності,
зниження вартості формування.
2) Розробка ефективної політики управління грошовими потоками, яка певною мірою залежить від організації оперативного
фінансового планування.
3) Специфічним прийомом такої політики може бути розробка
платіжного календаря і касового бюджету.
4) Створення системи фінансового контролінгу на підприємстві, що включає: визначення об’єкта контролінгу; визначення
видів і сфер контролінгу; формування системи пріоритетів показників, що контролюються; розробку системи кількісних стандартів
контролю; побудову системи моніторингу фінансових показників;
формування системи алгоритмів дій щодо усунення відхилень.
Отже, успішне функціонування механізму забезпечення фінансової стійкості підприємств можливе лише за умови реалізації зваженої політики управління власними оборотними коштами; вибору ефективної політики управління грошовими потоками;
організації внутрішнього фінансового контролю на підприємстві.
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РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Бортнік Т. П.
V курс, група Тр (с)–1.1, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
тел. (0332) 780043
Науковий керівник: Бундак О. А., к. і. н., доцент

Важливим чинником розвитку туризму в сучасних умовах
є сама глобалізація економічних процесів, яка пов’язана з переходом від індустріальної до постіндустріальної стадії економічного
розвитку. В умовах зростаючої взаємозалежності економік різних
країн розширюється простір для туристичної діяльності. Адже
посилення відкритості національних ринків, поглиблення міжнародного поділу і кооперації праці дає можливість туристичним фірмам залучати до своєї діяльності на конкурентній основі нові
туристичні ресурси і якнайповніше задовольняти зростаючі потреби в подорожах та екскурсіях.
Прогноз СТО, приведений у доповіді «Tourism: 2020 Vision», вказує про те, що до 2020 р. кількість міжнародних перевезень складе
1,56 мільярда, з них 1,2 мільярди складуть внутрішні регіональні
перевезення і 0,4 мільярди складуть подорожі на далекі відстані. До
2020 р. трьома найбільш популярними регіонами будуть Європа
(717 млн. туристів), Східна Азія і Тихоокеанський регіон (397 млн.),
і Америка (282 млн.). Найбільш відвідуваними країнами світу в 2020 році
стануть, за прогнозами фахівців, Китай, США, Франція, Іспанія.
Однією з провідних рушійних сил розвитку індустрії міжнародного туризму є консолідація різних сфер економіки навколо
туристського сектора, що призвело до появи туристських ринках
з’явилися конгломератів. Деякі з учасників скорочують діяльність
у традиційних для себе областях і зосереджують зусилля в сфері
туризму і подорожей — більш прибуткової за рахунок здатності
залучати капітальні інвестиції.
Найбільше великих об’єднань є у готельній індустрії. Вони
використовують різноманітні і складні типи управління підприємствами. Це власність, оренда, менеджмент, франшиза і консорціум,
а також їх симбіоз. Наприклад, Ассоrd, одна з найбільших компаній
глобальної готельної індустрії, присутня на ринках 83 країн світу.
Готельний бізнес приносить їй 68% доходів, допоміжна туристська
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діяльність (турагентства, казино, ресторани, організація харчування на залізничному транспорті) — 26%, а корпоративне обслуговування — 6%. Учасник глобальної готельної індустрії — компанія
Cendant, її доход від турбізнесу складає 32%. Cendant володіє фірмою по оренді машин Avis, а з червня 2001 р. — глобальною розподільною мережею Galileo.
Важливо підкреслити спільний взаємозв’язок розвитку усіх секторів індустрії туризму та основних форм прояву міжнародних економічних відносин. Так, характер міжнародної торгівлі стає більш
ліберальним, адже все більше число країн активно бере участь як
в експорті, так і в імпорті турпродукту, розширюються міжнародні
мережі туроператорів, що, у свою чергу, стимулюють встановлення
регіональних угод про свободу торгівлі.
Зростання галузі туризму створює передумови для розвитку
транспортної інфраструктури. Очікується реконструкція транспортної інфраструктури у всіх регіонах світу, що вимагає нових інвестицій у великих обсягах. Удосконалення транспортної інфраструктури і системи електронних даних забезпечить швидке і пряме
повідомлення між регіонами, зробить туристські маршрути більш
різноманітними і менш дорогими.
Важливою складовою розвитку туризму стає його безпека.
Головним ефективним засобом забезпечення безпеки туристів
повинна стати скоординована робота урядів усіх країн і туристських організаторів у цьому напрямку.
Нові технології в транспортній інфраструктурі зроблять можливими постійні контакти майже з усіма регіонами світу. Скорочення
часу на проїзд до місця туристського призначення і зниження цін
на поїздку дозволять частіше подорожувати на далекі відстані.
В свою чергу політична стабільність, як необхідна умова подорожування та спілкування націй, у світі створить умови, за яких розвинуті індустріальні країни будуть допомагати країнам, що розвиваються, підвищувати рівень життя, між ними виникне технічне і
технологічне співробітництво у всіх областях діяльності. Відповідно
підвищиться роль міжнародних програм розвитку туризму, а також
міжнародних фінансових організацій, як донорів значних коштів
для розвитку національного господарства, включаючи туризм.
Існує чіткий зв’язок між тенденцією розвитку туризму, загальним економічним розвитком і особистими доходами громадян.
Туристський ринок дуже чуттєвий до змін в економіці. При стабільності цін ріст повного реального особистого споживання на 1%
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веде до гальмування темпів витрат на туризм; при зростанні особистого споживання на 2,5% витрати на туризм збільшуються на
4%, а ріст особистого споживання на 5% збільшує витрати на
туризм на 10%. При повному реальному особистому споживанні
нижче за 1% у туризмі спостерігається спад.
Отже, нові технології в туризмі і суміжних областях економіки
сприяють різкому ривку в розвитку сфери подорожей. Політична,
соціальна і фінансова інтеграція багатьох країн створює оптимальні умови для розвитку й удосконалювання готельної, транспортної,
торгової інфраструктури й інших ресурсів туристського ринку,
а також забезпечення безпеки туристів під час подорожей, охорони
і дбайливого використання з метою туризму навколишнього середовища не тільки в розвинутих, але й у країнах, що розвиваються.

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
В БЮДЖЕТІ УКРАЇНИ НА 2013 РІК
Біднюк М. С.
ІІІ курс, група ФН- 31, напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Хмельницький інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Федорук Л. Д., ст. викладач

Із розвитком українського суспільства змінюється і посилюється роль соціальної політики. Державний бюджет удосконалює політику соціальних стандартів та постійно збільшує видатки соціального характеру, що спрямовані на забезпечення зростання рівня
життя населення та державної підтримки найменш захищених категорій населення. Тобто значення соціального розвитку в бюджеті
країни вимагає усвідомлення і обговорення. В той час як посилюється необхідність покращення соціальних стандартів населення.
Проаналізувавши основні напрямки бюджетної політики на
2013 рік, Прогноз Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»,
можна засвідчити , що соціальна політика у 2013 році спрямована
на ріст соціальних стандартів, забезпечення соціальних пільг та
гарантій.
Реалізація бюджетної політики спрямована на забезпечення
сталого розвитку національної економіки у 2013 році, підвищення
стандартів життя і рівня добробуту громадян, сприяння збалансо30
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ваному розвитку конкурентоспроможної економіки, забезпечення
фінансової стабільності держави, здійснення заходів із зменшення
рівня економіки, підвищення ефективності виконання програм
імпортозаміщення, розвиток виробництва вітчизняних товарів,
ефективний захист внутрішнього ринку та підтримку експорту,
модернізацію інфраструктури та базових секторів економіки, забезпечення екологічної безпеки, оптимізацію соціального захисту
населення в результаті підвищення його рівня та адресності
Відомо, що у 2013 році передбачено зростання прожиткового
мінімуму у січні та грудні з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін — грудень до грудня попереднього року 104,8 відсотка
та з поетапним наближенням до фактичного. Також визначено, що
розміри прожиткового мінімуму у грудні 2013 року порівняно
з груднем 2012 року зростуть на 107,4 відсотка.
Окрім того, Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік»
встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на
місяць у розмірах: з 1 січня — 1108 гривень, з 1 грудня — 1176 гривень, середньорічний розмір становитиме 1114 гривень, ріст порівняно з минулим роком — 6,9 відсотка [1].
Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону
України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» є
базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у 2013 році підвищуватимуться розміри пенсій та державних допомог.
При цьому зростання розмірів прожиткового мінімуму забезпечить реальне зростання рівня гарантованих державою доходів для
сімей з дітьми, малозабезпечених сімей та непрацездатних осіб.
Зокрема, порівняно з розмірами, які діяли у 2012 році, розміри
допомоги при народженні дитини у 2013 році планується збільшити на 6,8 відсотка.
Окрім того, у 2013 році буде продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій
населення для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
Так, у наступному році рівень забезпечення прожиткового мінімуму у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для
основних соціальних і демографічних груп населення становитиме:
для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 75 відсотків, для
осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
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Варто відзначити, що з метою забезпечення фінансовими
ресурсами у необхідному обсязі виплати допомог загальний обсяг
субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям збільшено порівняно із затвердженим на поточний рік на 9,3 млрд. гривень, або на 30,2 відсотка,
і визначено на 2013 рік у сумі 40,1 млрд. гривень.
Також в бюджеті на 2013 рік збільшено видатки на виплату допомог по догляду за психічно хворими. Вони враховані у Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, виходячи з прогнозної
чисельності одержувачів такої допомоги та прогнозного розміру допомоги у 2013 році. Зазначені видатки визначені в обсязі 659,4 млн.
грн., що у 2,5 рази більше (+403,8 млн. грн.) за показники 2012 року.
Необхідно зауважити, що у 2013 році заплановано підвищення
мінімальної заробітної плати. Так, у грудні 2013 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 1218 гривень проти 1134 гривень у грудні поточного року (приріст дорівнюватиме 107,4 відсотка при індексі споживчих цін 104,8%). Також враховано видатки
для підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. У грудні 2013 року цей показник планується затвердити
у розмірі 928 гривень проти 839 гривень у грудні поточного року
(приріст дорівнюватиме 110,6 відсотка) [2].
На основі вище сказаного можна підвести такі підсумки.
Станом на 2013 рік бюджетом фінансуються чималі кошти на проведення соціальної політики, і вирішальним рушієм для залучення
цих коштів є правомірне використання цих коштів. Адже питання
про зникнення коштів та їх використання не за призначенням
залишається актуальним і до сьогоднішнього дня. Політологи, експерти, можуть тривалий період сперечатись на рахунок таких
питань як кількість коштів виділених на ту чи іншу сферу, але не
слід забувати, що для розвитку країни непотрібна велика кількість
капіталу, а потрібно лише прагнення суспільства до змін, до формування нового сучасного світогляду, і розвитку ціннісних орієнтацій
громадян.
Список використаних джерел
1. Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змінами та
допов. на 10 січня 2013 року: К.: Алерта, 2013. — 150 c.
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ПОТЕНЦІАЛ ЗАОЩАДЖЕНЬ
СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ
Васерук В. В.
4 курс, Ф4, ЗФ «Фінанси і кредит»,
Науковий керівник: Засанська С. В., к. е. н.

Важливим чинником у зростанні інвестицій виступає загальна
кількість можливих заощаджень, які є вагомою складовою потенціалу розвитку національної економіки.
Серед вчених, які досліджували дану тематику можна зазначити
Т. В. Бауліну, О. З. Ватаманюка, Ю. Г. Одегова, І. О. Тивончука І. Цікановську та інших. В більшості своїх досліджень вони приділяли
увагу потенціалу підприємства, як суми його складових. Й лише
роботи деяких стосувалися визначення потенціалу заощаджень.
За словами багатьох дослідників потенціал заощаджень розуміється як базова основа широкого розвитку інвестиційної діяльності. Це потенційна, не використана величина наявних заощаджень
секторів загального державного управління, домашніх господарств,
некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, фінансових і не фінансових корпорацій, враховуючи заощадження іноземних суб’єктів у національній економіці, яка формується на основі розподілу валового національного доходу [1].
Оцінювання потенціалу заощаджень в Україні свідчить, що для
активізації цього процесу потрібно створити належні умови для
формування та використання як національних, так і іноземних
заощаджень [2].
Цікавий факт, що після кризи 1929–1932 рр. набули поширення
кредитні спілки, які були ефективною формою фінансової самоорганізації населення, в першу чергу, домашніх господарств й вагомою складовою фінансової системи. Кредитні спілки доповнювали
банківську систему. Це пов’язано з тим, що такі заощадження
носили не ризиковий характер.
Для глибшого дослідження потенціалу заощаджень і його оцінювання на теоретичному рівні пропонується систематизувати
чинники, які мають на нього вплив. До найголовніших соціальноекономічних факторів, які формують плацдарм для можливих
заощаджень відносять: наявність постійних доходів.
До руйнуючих — інфляцію, податки, особливості споживання,
несприятливу ситуацію в країні.
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Сьогодні актуальним питанням є активізація заощаджень від
населення, які є вагомим ресурсом економічної підтримки всередині країни й повернення довіри до банківського сектору.
Це можливо втілювати за напрямками зосередження грошових
засобів у межах систем соціального та пенсійного страхування.
Розширення бази інвестиційних ресурсів; посилення інвестиційного спрямування розвитку фондового ринку (венчурних фондів);
реформування системи оподаткування прибутку [2].
Для висвітлення даних про надійність депозитів проводять рейтинги банків за критеріями відкритості, доступності й повноти
інформації для вкладників. Позитивним моментом у розвитку
депозитарного ринку слід відмітити антиінфляційну політику держави й згортання ризикового периферійного бізнесу [3].
Для захисту інтересів власників заощаджень пропонується розвиток інфраструктури фінансового ринку, в межах якого наявний
вибір форм, способів і привабливих умов заощадження.
Список використаних джерел
1. Тивончук І. О. Потенціал заощаджень як основне джерело
трансформації заощаджень в інвестиції / І.О.Тивончук // Науковий
вісник НЛТУ України. 2009. — Вип. 19.10. — С. 227–236.
2. Національні заощадження та інвестиції України. [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://studin.ru/all/ekonomicheskaya-teoriya/
nacionalni-zaoshadzhennya-investycii-ukrainy/v-ukraine/potencial.
3. Рейтинг надежности депозитов — 2013. [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.potencial.org.ua/ru/view/news/reytingnadiynosti-depozitiv—2013.html.

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Велігорська I. B.
IV-курс , група ФН-41, спеціальність «Фінанси і кредит»
Науковий керівник: Лазаренко Л. В., к.е.н. доц.

В сучасних умовах ринкової трансформації економіки і суспільства
України виняткового значення набуває наукове обґрунтування економічної стратегії, спрямованої на досягнення сталого економічного росту
та піднесення на цій основі соціальних стандартів більшості населення.
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Сучасний етап управління розвитком економки України забезпечується шляхом поєднання ринкового саморегулювання та системи державного регламентування ринкових відносин. Ринок
сприяє регулюванню розвитку суб’єктів господарювання та виробництво товарів, робіт, послуг на основі взаємодії елементів ринкового механізму: попиту, пропозиції і ціни. Система державного регламентування доповнює ринкове саморегулювання, спрямовуючи
його на досягнення цілей і завдань, визначених економічною політикою уряду. Економічний механізм господарювання має вирішальне значення у підвищенні ефективності діяльності підприємств та економіки держави в цілому. Ця наукова і господарська
категорія міцно увійшла в економічне життя і господарську діяльність будь-якого підприємства. Господарський механізм реалізує
економічні інтереси шляхом фінансового впливу на соціально-економічний розвиток підприємства.
У період планової економіки поняттю економічного механізму
приділялося не багато часу та уваги. Головним чином вивчались
питання організації господарського розрахунку як методу соціалістичного господарювання. «Економічному механізмові» надавалися
виконавські господарські функції, у результаті чого його класифікували як «сукупність форм соціалістичного розширеного відтворення», «вираження взаємодії людей, організованих у підприємства, відомства і т.д.», «сукупність взаємозалежних важелів і методів
планового впливу на виробництво, обмін, розподіл і споживання
продуктів».Економічний механізм трактували як складову частину
господарського механізму. Він визначався як сукупність підсистем
(складових частин), які забезпечують його функціонування.
Аналізуючи існуючі погляди на механізми в економіці, слід зазначити високий ступінь їхньої термінологічної невизначеності, що
неприйнятно для об’єктивних наукових досліджень.
Структуру економічного механізму слід будувати у вигляді функціонально — цільової схеми взаємодії функціональних підсистем,
підсистем забезпечення і економічних важелів, комплекс яких
спрямований на забезпечення досягнення цілей підприємства.
Отже ми можемо зробити висновок, що з метою більш раціонального управління економікою підприємств в умовах ринку, економічний механізм у складі господарського механізму повинен постійно
удосконалюватися. Вирішення цих завдань значною мірою залежить
від рівня використання науково-технічного прогресу, радикальних
перетворень в економіці держави, правильного управління складовими господарського механізму та подальших наукових досліджень.
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РОЗРАХУНКИ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ
ПІДПРИЄМСТВА, ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
Волинець О. О.
VI курс спеціальність «Облік і аудит»,
тел. 097-989-30-30
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

Облік виплат працівникам займає важливе місць у системі бухгалтерського обліку, є невід’ємною частиною діяльності будь-якої
організації, тому правильність та достовірність відображення в обліку інформації про оплату праці чинить значний вплив на фінансовий результат господарської діяльності.
В рамках сучасного політичного становища все більше уваги
приділяється питанням організації обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі. Проведення повноцінного
економічного аналізу використання трудових ресурсів, зростання
продуктивності праці є неможливим без адекватної оцінки витрат
на оплату праці. Зі зростанням продуктивності праці створюються
реальні передумови підвищення її оплати і при цьому кошти на
оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи
зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання її
оплати.
Проблематикою обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі підприємства займаються чимало відомих
вчених-економістів, таких як Пушкар М. С., Задорожний З. В.,
Крупка Я. Д., Редько О. Ю., Сопко В. В., Фаріон І. Д., Рудницький В. С., Никифорак Я. Д., Никифорак В. А. та інші.
Питання обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі на сьогоднішній день є досить важливою ланкою
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дослідження українських та зарубіжних учених. З цього випливає
необхідність пошуку шляхів удосконалення обліку виплат працівникам за допомогою використання сучасних інформаційних
систем.
Для будь-якого підприємства важливою ланкою його успішної
діяльності є забезпечення охорони праці та безпеки життя працюючих в процесі виробництва. Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів та своєчасні методи їх попередження забезпечують
покращення умов праці, підвищенню продуктивності, перешкоджають професійним захворюванням, виробничого травматизму,
аварій.
Дослідження, висвітлення та узагальнення відомостей про теоретичну та практичну сторону організації обліку виплат працівникам в інформаційному середовищі. Бухгалтерський облік виплат
працівникам знаходиться весь час у процесі розвитку, тому що він
безпосередньо пов’язаний із соціальним і економічним життям
держави, яке перебуває завжди в динаміці.
Говорячи про сучасний стан організації обліку виплат працівникам, слід зазначити, що виплати працівникам — це широка система, що складається з поточних виплат, виплат по закінченні трудової діяльності, виплат при звільненні, виплат інструментами
власного капіталу та інших довгострокових виплат.
Ефективність організації обліку та аудиту виплат працівникам
на сьогоднішній день залежить від забезпечення підприємства інформаційними системами. Підприємству досить тяжко обрати
найоптимальнішу автоматизовану систему для ведення своєї діяльності.
Основні теоретичні аспекти обліку та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі, розкрито процедуру ведення
первинного, аналітичного та синтетичного обліку, а також надані
пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення організації обліку
та аудиту виплат працівникам в інформаційному середовищі.
Аналіз основних показників, що характеризують діяльність підприємства дозволив зробити висновок, що фінансово-економічний стан компанії є незадовільним, так як має велику заборгованість перед працівниками. Щодо витрат на оплату праці, то вони
займають незначне місце у загальних витратах підприємства.
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МЕХАНІЗМ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
ТА ЙОГО ФАКТОРИ
Гаврилюк Н. В.
Викладач кафедри «Економічна теорія», к. тел. (066)2446090
Луцький інститут розвитку людини ВМУРоЛ «Україна»

Ціна є економічною категорією будь-якої економіки, від якої залежить діяльність підприємства та її ефективність. Процес установлення та розробки ціни, залежно від різних чинників, називається
ціноутворенням. Згідно з економічною системою держави
виокремлюють ринкове і командно-адміністративне ціноутворення.
Ринкове ціноутворення базується на загальних об’єктивних та
суб’єктивних законах у різних суспільствах, головними з яких є закон
вартості, закон попиту, закон пропозиції, закон товарно-грошового
обігу, закон корисності благ та ін. Ці закони визначають особливості
ціноутворення й, у подальшому, політику на підприємстві.[3]
У самій сутності функціонування ринкової економіки діє
принцип гармонізації суспільних, колективних та особистих інтересів, реалізація якого підтримується постійним функціонуванням
економічних механізмів і, зокрема, механізму ціноутворення. За
допомогою механізму ринкового ціноутворення відбувається
поєднання інтересів споживачів і продавців (виробників) товарів та
суспільства в цілому, забезпечується розв’язання суперечностей
у їхніх взаємовідносинах. [1].
Фактори ціноутворення — це сукупність тих чинників, які
впливають на дії продавця у процесі встановлення ним цін на
продукцію. Їх можна поділити на внутрішні — такі, що залежать від
продавця, контролюються ним, та зовнішні — такі, що не залежать
від продавця, не контролюються ним.
До основних внутрішніх факторів ціноутворення можна зарахувати:
1. Цілі компанії, що визначені для певного періоду часу. Такими
цілями можуть бути: максимізація поточного прибутку компанії,
максимізація частки ринку компанії, ринкове виживання.
2. Рівень витрат.
3. Маркетингова стратегія компанії.
До основних зовнішніх факторів ціноутворення слід віднести:
стан і динаміка ринку; цінова еластичність попиту; ціни конкурентів; конкурентні позиції компанії; стадія життєвого циклу товару.[3]
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Для здійснення процесу ціноутворення в ринковій економіці
безпосередньо на підприємстві потрібні певні умови. До головних
належать такі:
1. Економічна самостійність підприємства як суб’єкта ринкових відносин. Підприємство повинно мати свободу у виборі сфери
діяльності, обсягів виробництва, встановленні ціни, визначенні
ринків збуту готової продукції, знаходження джерел сировини
і матеріалів та ін.
2. Комерційна основа діяльності підприємства. Головною метою діяльності підприємства є отримання прибутку для підвищення добробуту власників підприємства. Підприємство повинно мати
свободу у виборі стратегії своєї діяльності, партнерів для співпраці.
3. Захищеність підприємства. Держава повинна створити
умови, за яких всі угоди або контракти, які укладає підприємство в
процесі господарської діяльності, будуть захищені юридично
й обов’язкові до виконання.
4. Конкуренція на ринку. Головною особливістю ринкової економіки є наявність конкуренції на ринку товарів і послуг, коли успіх
діяльності залежить від вдало вибраної та ретельно спланованої
економічної, виробничої, фінансової, цінової та інших стратегій.
Підприємство повинно працювати в конкурентному середовищі,
щоб мати можливість вільно вибирати як напрями діяльності, так
й економічну стратегію. Воно повинно мати можливість вибору
поведінки як суб’єкта господарювання й не відчувати тиску з боку
монополістів.
5. Рівновага ринку. Ця умова досягається в точці рівноваги,
коли підприємство виробляє таку кількість товарів, за якої попит
споживачів на будь-який виріб дорівнює пропозиції на нього. Ця
точка має миттєвий характер, проте на її досягнення і має бути
спрямована діяльність фірми.[2]
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Науковий керівник: М. В. Мних, д. е. н., професор

Правові засади реформування системи пенсійного забезпечення регламентуються Законами України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне
забезпечення» [2], які набули чинності з 1 січня 2004 р. Закон
України «Про недержавне пенсійне забезпечення» визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного
забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов’язані з цим
видом діяльності. Недержавне пенсійне забезпечення — це складова частина системи пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на
засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб у формуванні пенсійних нагромаджень, додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Недержавне пенсійне
забезпечення здійснюється: пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками фондів; банківськими установами через укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для
нагромадження пенсійних заощаджень; страховими організаціями
шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду.
Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на основі наступних принципів: законодавчого визначення умов недержавного пенсійного забезпечення; зацікавленості фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні; добровільності створення пенсійних
фондів юридичними та фізичними особами, об’єднаннями фізичних осіб та об’єднаннями юридичних осіб; добровільності участі
фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та
вибору виду пенсійної виплати тощо.
Згідно Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавні пенсійні фонди (НПФ) є неприбутковим організаціями, що провадять виключну діяльність з недержавного пенсій40
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ного забезпечення з метою накопичення пенсійних внесків на
користь своїх учасників з подальшим управлінням пенсійними
активами та здійсненням пенсійних виплат. НПФ створюються на
основі рішення засновників та діють на підставі статуту, що затверджується засновниками фонду, набуває права на здійснення своєї
діяльності з моменту реєстрації в Державній комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України та отримання відповідного свідоцтва. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
здійснюється нагляд та контроль за діяльністю осіб, що здійснюють
управління активами пенсійних фондів та зберігачів. Єдиним органом управління Пенсійного фонду є рада пенсійного фонду. Для
забезпечення ефективності діяльності НПФ користується послугами адміністратора, компанії з управління активами, банку зберігача та аудитора на підставі відповідних договорів, які укладаються
з цими особами радою фонду.
Можливі три види вітчизняних НПФ — відкриті, корпоративні
і професійні, які мають відмінності в складі засновників, вкладників і учасників. Незважаючи на значні темпи приросту пенсійних
активів протягом останніх років, вони досить невеликі, якщо
порівняти їх з обсягами активів інших банківських та небанківських установ. Нагромадження недержавних пенсійних фондів за
5 років діяльності становлять менше 1% річного обсягу бюджету
ПФУ. Недержавні пенсійні фонди для більшості українців залишаються невідомим явищем. З майже 21 млн осіб працюючого населення до недержавних пенсійних фондів залучено менше 2%.
У країнах із розвинутою ринковою економікою ці показники
в десятки разів більші. Більшість тих, хто робить внески до НПФ —
це компанії. І лише 4% внесків до НПФ — платежі фізичних осіб.
Вкладниками є тільки кожне п’ятисоте підприємство, насамперед,
державні установи та їхні працівники.
Проте позитивним є те, що започатковано механізм власного
накопичувального рівня, за допомогою якого населення може
самостійно відкладати кошти на пенсію. Розвиток діяльності
недержавних пенсійних фондів має тенденцію до щорічного збільшення за показниками залучених коштів та збільшення кількості
зацікавлених громадян. Держава повинна сприяти подальшому
розвитку недержавного пенсійного забезпечення.
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Науковий керівник: Могилова М. М., к. е. н., доцент

В сучасному післякризовому світі економічні питання являються питаннями найвищого пріоритету, адже більшість країн ще
й досі не можуть оговтатися після проблем в економіці. Досліджуючи економіку України не можемо оминути питання обліку основних засобів на підприємствах, адже підприємства формують суттєвий стержень економіки країни.
Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та
кращого використання діючих основних засобів, і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють
постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, — дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати
собівартість виробів за рахунок скорочення питомої ваги амортизації та витрат на обслуговування виробництва і його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.
Основні засоби є необхідним фактором будь-якого виробництва. Їх стан та ефективне використання прямо пропорційно впливає
на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.
Згідно з П(с)БО 7, основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва
або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Вартісні ознаки предметів, що входять до складу основних засобів
встановлює само підприємство. Засоби праці, що мають первісну вартість нижчу, ніж встановлена до основних засобів, відносять до інших
необоротних матеріальних активів. Засоби праці (необоротні активи)
мають велике значення у господарській діяльності підприємства.
Головним завданням обліку основних засобів є:
1) правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття
й переміщення основних засобів;
2) контроль за їхньою наявністю та збереженням у місцях експлуатації;
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3) своєчасне й точне обчислення зносу (амортизації) основних
засобів і правильне відображення його в обліку;
4) визначення витрат на ремонт, а також контроль за раціональним використанням коштів, виділених з цією метою;
5) виявлення об’єктів, які не використовуються;
6) контроль за ефективністю використання, пошуки резервів
підвищення ефективності роботи машин, обладнання та ін.;
7) оперативне забезпечення керівництва підприємства необхідною інформацією про стан основних засобів через автоматизацію обліково-обчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.
Основні засоби можна згрупувати за наступними ознаками:
1) за галузевою ознакою;
2) за функціональним призначенням;
3) за використанням;
4) за ознакою належності.
На сьогодні П(С)БО 7 дозволяє підприємству самостійно визначати, що відносити до основних засобів, а що ні, виходячи з того,
що ніхто не забороняє підприємству прийняти рішення про зарахування до складу основних засобів саме тих видів малоцінних та
швидкозношуваних предметів (МШП), котрі найбільш відповідають цьому поняттю з економічної точки зору.
Відповідно до П(С)БО 7 облік основних засобів, що використовується у виробничій діяльності підприємств, ведеться за сумою
витрат, пов’язаних із виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням, страхуванням під час транспортування, державною реєстрацією, реконструкцією, модернізацією та
іншим поліпшенням основних засобів.

ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ КРЕДИТНОГО
ПРОЦЕСУ З ТОЧКИ ЗОРУ РИЗИКІВ
Голубова В. О.
V курс, група 5МБ, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
Науковий керівник: Кузьмін В. В., к. е. н.

Правильна організація процесу банківського кредитування,
розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними
операціями виступають основою фінансової стабільності й ринкової
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стійкості комерційних банків. Тому необхідно правильно організувати кредитну політику в банку.
Кредитна політика комерційного банку — це стратегія і тактика
банку щодо залучення коштів та спрямування їх на кредитування
клієнтів банку позичальників на основі принципів поворотності;
терміновості; диференційованості; забезпеченості; платності.
Кожен банк визначає власну кредитну політику, беручи до уваги
всю множину ризиків (внутрішніх і зовнішніх), якими він обтяжений, які впливають на ефективність його діяльності, враховуючи
також ставлення керівництва банку до ризику.
Кредитна політика є основою стратегії ризику в діяльності
банку. Вона може бути агресивною й традиційною (класичною).
Кредитна політика як основа процесу управління кредитом визначає пріоритети в процесі розвитку кредитних відносин, з одного
боку, та функціонування кредитного механізму — з другого.
Оскільки головною метою комерційного банку є отримання
прибутку , і кредитні операції займають досить вагоме місце в діяльності банка взагалі, то необхідно створити всі умови для максимального і повного залучення всіх верст населення, всіх суб’єктів
господарювання до кредитного процесу. Проте кредитування
є досить ризикованою діяльністю, оскільки наявний ризик неповерненості позики, що в свою чергу вже виключає отримання прибутку від даної операції. Тому необхідно зважувати всі ризики.
Якщо проаналізувати загалом кредитну діяльність — можна виділити ряд недоліків, а саме:
– недостатня диверсифікація кредитних вкладень;
– збільшення суми зважених класифікованих позик;
– занадто ризикова кредитна політика;
– недостатня увага при оцінюванні платоспроможності позичальників на стадії надання кредитів;
– недостатнє забезпечення позик;
– послаблення захищеності позик власним капіталом.
Таким чином, спираючись на викладену інформацію, можемо
виділити ряд шляхів, які дозволять в подальшому удосконалити
процес кредитування фізичних та юридичних осіб, а саме:
• запровадження нових видів банківських продуктів для юридичних осіб, таких як револьверне та контокорентне кредитування;
• запровадження нових видів банківських продуктів для фізичних осіб з орієнтацією на найменш захищені верстви населення;
• створення програми з кредитування підприємців, які бажають
створити власну справу (кредитування стартового капіталу);
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• стимулювання потенційних клієнтів для отримання кредиту
саме шляхом впровадження диференціації рівня процентних ставок; індивідуальний підхід при зборі проблемної заборгованості;
• вдосконалення роботи щодо оцінки ділової репутації клієнта;
• розроблення мінімального переліку необхідних документів
для оформлення кредиту та скорочення часу отримання кредиту;
• акцентування уваги та роз’яснення найбільш значимих
аспектів кредитної угоди;
• постійне залучення клієнтів шляхом проведення рекламних
акцій та презентацій;
• створення позитивного образу банка для клієнтів.
Отже, перераховані заходи можуть позитивно вплинути на
діяльність банків України та дозволять гідно конкурувати на ринку
банківських послуг в складних економічних умовах, що позитивно
вплине і на банківський сектор, і на стан економіки в цілому.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Горлянська А. В.
IVкурс, група 4-Аз, спеціальність «Облік і аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (099) 240-37-01
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.

Згідно законодавчої бази України облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Відповідно до закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні облікова політика підприємства базується на основних принципах обліку та звітності. Під принципами
бухгалтерського обліку слід розуміти правила, якими необхідно
керуватися при вимірюванні, оцінці й реєстрації господарських
операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.
Документальне оформлення облікової політики підприємства
здійснюється у вигляді наказу про облікову політику підприємства,
який після його затвердження набуває статусу юридичного документу. Наказ про облікову політику є основним внутрішнім документом, яким регулюється організація облікового процесу на
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підприємстві та є обов’язковим для виконання всіма службами
і працівниками підприємства.
Облікова політика здійснюється за умови ознаки суб’єкта господарського права, тобто наявності:
– певної організаційно-правової форми, в якій здійснюється
господарська чи управлінська діяльність;
– юридично відокремленого й закріпленого за суб’єктом майна
(основні фонди, обігові кошти тощо) через прийняття установчих документів, самостійного балансу, відкриття рахунків
у банках;
– господарської правосуб’єктності, тобто можливості набувати
від свого імені майнові та особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, виступати у судових органах.
Правильно розроблена облікова політика, яка враховує умови
та можливості ведення господарської діяльності забезпечує:
• повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів
господарської діяльності;
• готовність бухгалтерського обліку до втрат (витрат) та пасивів,
ніж можливих доходів і активів — не допускаючи створення
прихованих резервів;
• відображення в бухгалтерському обліку фактів та умов господарської діяльності, виходячи не тільки з їх правової форми, але
й з їх економічного змісту;
• тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам
по рахунках синтетичного обліку на 1-ше число кожного місяця,
а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та
аналітичного обліку;
• раціональне ведення бухгалтерського обліку виходячи, з умов
господарської діяльності та величини підприємства.
Облікова політика розробляється на багато років і може
змінюватись лише у випадку:
– зміни статутних вимог;
– зміни вимог органу, що затверджує положення (стандарти)
бухгалтерського обліку;
– забезпечення внесеними змінами більш достовірного відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
Вплив зміни облікової політики на події й операції минулих
періодів відображається у звітності шляхом:
– коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок
звітного року;
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– повторного надання порівняльної інформації стосовно попередніх звітних періодів.
Для поліпшення умов застосування та активного використання
облікової політики на підприємствах можна запропонувати використовувати різні методичні прийоми та варіанти підготовки та
реалізації у впровадження облікової політики та її елементів, приділяти увагу цьому питанню ще при формуванні основ функціонування і ведення господарської діяльності підприємства.

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Головченко Т. О.
5 курс, група ФН-51, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Гордійчук А. В., к. е. н., доцент

Сучасні умови розвитку ринкових відносин передбачають перед
усім необхідність забезпечення фінансової стійкості страхової компанії. Фінансова стійкість — одна з найважливіших характеристик
фінансового стану будь-якого підприємства. Під фінансовою стійкістю страхової компанії розуміють такий стан організації її грошових потоків, при якому страхова компанія здатна своєчасно та
в повному обсязі виконувати свої зобов’язання (не тільки поточні,
але й ті, що виникають за негативного впливу як зовнішніх, так і
внутрішніх чинників) відносно всіх суб’єктів ринку протягом
визначеного часу.
Фінансова стійкість є результатом інтегрованої взаємодії багатьох чинників Фахівці виокремлюють, здебільшого, шість таких
чинників: достатній власний капітал; формування збалансованого
страхового портфеля; достатні страхові резерви; ефективна тарифна політика; ефективне управління активами; перестрахування.
Власний капітал страхової компанії є гарантією збереження її
фінансової стійкості, навіть за умови браку страхових премій та
прибутку від інвестиційної діяльності, необхідних для виконання
поточних та довгострокових зобов’язань.
Збалансований страховий портфель убезпечує страхову компанію від фінансових потрясінь, надає можливість в нормальному
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режимі забезпечувати страхувальникам страховий захист. Від величини та якості страхового портфеля залежать головні вхідні та
вихідні грошові потоки страховика; склад і величина страхових
резервів; інвестиційні можливості; обсяги витрат на ведення справи; фінансові результати і, врешті решт — ринкова вартість самої
страхової компанії. Страхові резерви є найважливішим чинником
фінансової надійності страховика. Сформовані за встановленими
методами, саме вони відображають обсяг страхових зобов’язань
і протистоять їм. Джерелом формування страхових резервів є страхові премії. Отже, достатність страхових резервів залежить від двох
чинників: від обраних методів формування страхових резервів; від
точності визначення страхової премії (як ціни за страхову послугу)
за укладеними договорами страхування. Тарифна політика являє
собою процес розробки, обґрунтування та визначення порядку
застосування страхового тарифу. З огляду на забезпечення фінансової стійкості страхової організації слід зазначити, що страхові тарифи мають бути обчислені таким чином, щоб надходження страхових премій постійно покривали видатки страховика і забезпечували
деяке перевищення доходів над витратами.
Акумульовані страховою компанією страхові резерви, а також
власні кошти страховика потребують ефективного управління.
Вони розміщуються та інвестуються у різноманітні фінансові
інструменти з метою збереження їхньої вартості і з метою одержання додаткового доходу. Активи страховика, сформовані за рахунок
страхових резервів і власних коштів, є додатковою гарантією виконання його страхових зобов’язань. Тому перелік дозволених активів,
а також принципи ефективного управління активами — безпечність, прибутковість, ліквідність, диверсифікованість є законодавчо встановленими. Дотримання цих вимог дозволяє страховику
проводити зважену інвестиційну політику з огляду на підтримання
належної фінансової надійності страхової компанії.
Специфічним чинником досягнення фінансової надійності,
який притаманний лише страховим організаціям, виступає перестрахування. Зміст перестрахування полягає у передачі частини
відповідальності страховика за певну плату іншому страховику
(перестраховику). Така передача частини ризику від одного страховика до іншого фактично означає вирівнювання страхових сум, на
які застраховані різноманітні об’єкти, що веде до оптимізації та
збалансування страхового портфеля, а, отже — до підвищення стійкості та платоспроможності страховика при здійсненні страхових
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операцій. Отже, підсумовуючи викладене, слід підкреслити взаємозв’язок і взаємозалежність головних чинників досягнення страховиком фінансової стійкості, які в комплексі своєму створюють
відповідні гарантії щодо виконання страховиком своїх зобов’язань
перед страхувальниками щодо надання страхового захисту.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА КОРПОРАЦІЙНИХ
СТАНДАРТІВ
Гриценко Н. В.
ІІІ курс, група МІ-31, спеціальність «Міжнародна інформація»
ВМУРоЛ, Інститут права та суспільних відносин,
к. тел. (063) 45-05-834
Науковий керівник: Іваницька Л. Л., к. е. н., доцент

Корпоративна інформаційна система (КIС) — це сучасний управлінський програмно-оперативний комплекс, що об’єднує бізнесстратегію підприємства з можливостями і передові інформаційні технології. Основну роль у КІС відіграє відпрацьована структура
управління, автоматизація виконує другорядну, інструментальну роль.
Узагальнена структура управління бізнесом включає у собі
чотири основних блоки: сам об’єкт управління, блок управління,
ресурси, і математичну модель.
Основне завдання КIС полягає у підтримці функціонування та
розвитку підприємства, що є сенсом існування будь-якого комерційного підприємства, як відомо, є отримання прибутку.
Планування впровадження КІС є з реформуванням системи
управління підприємством. Зміна системи управління у першу
чергу пов’язане із застосуванням новітніх методів роботи з туристичною інформацією. Реформування стосується процесів управління бізнес — процесами, планування, бюджетування, контролю.
Застосування КІС проявляється в тому, що керівники підприємства отримують унікальну можливість безпосереднього контролю за більшістю результатів діяльності кожного підрозділу.
Процес впровадження КІС є дуже витратним, оскільки це системи дорогі і саме процес впровадження займає багато місця й часу.
Вибір конкретної КІС для впровадження є складною та критеріальною задачею через їх високу вартість та різноманітність продуктів
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КІС (сьогоднішній ринок пропонує близько 500 систем), тривалий
час впровадження та складну підготовку спеціалістів для обслуговування таких систем. Відповідно до впровадження цих систем,
формуються також корпоративні стандарти на підприємствах.
Розробка та впровадження корпоративних стандартів в усіх галузях
діяльності організації вимагає значних витрат часу й ресурсів, але дозволяє збільшити ефективність діяльності всіх структур у наступні часи.
Головна мета створення корпоративних стандартів — найефективніше керування і координація бізнесу, що стає внаслідок більш
прозорим та передбачуваним.
Трапляються два варіанти використання корпоративних стандартів у повсякденній діяльності. Одне відповідає ситуації, як
у компанії є у наявності документи, регламентуючі ті чи інші КІС
з боку діяльності організації. Другий варіант характеризує ситуацію, коли зовсім відсутні будь-які стандарти як у внутрішніх процесах
компанії, так і її взаємодії з клієнтами.
Процес розробки і впровадження корпоративних стандартів
розвивається по мірі збільшення рівня зрілості організації, від простих форм документів до більш вичерпних і складних.
Отже, впровадження і корпоративних стандартів позитивно
впливає як на думку контрагентів про компанії, і на діяльність всіх
підрозділів компанії. Керівники організації отримують більше часу
й інформації стратегічного управління, а співробітники — спокій
психологічний комфорт внаслідок визначеності своїх завдань і
критеріїв оцінки результату.
Додатково потрібно усвідомлювати те що, кожен програмний
комплекс КІС може оцінюватися лише стосовно конкретного завдання і у разі не сам собою.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА КООПЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА
Гриценко Н. В.
ІІІ курс, група МІ-31, спеціальність «Міжнародна інформація»
Інститут права та суспільних відносин, к. тел. (063) 45-05-834
Науковий керівник: Іваницька Л. Л., к. е. н., доцент

Спільне виробництво зводиться до того, що дві сторони із різних країн об’єднуються при виконанні певних робіт чи програм.
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Договірна спеціалізація, ще один із способів налагодження коопераційних зв’язків, полягає в розмежуванні видів діяльності між
суб’єктами різних країн, щоб не дублювали один одного, а взаємодоповнювали.
У 30-і роки XX ст. у світі переважали міжнародна міжгалузева спеціалізація виробництва та відповідний обмін продукції. У 50–60-і
роки провідне місце продовжувала займати міжнародна спеціалізація виробництва, але вже на рівні первинних галузей. В 70–80-і
роки на перший план виходить і закріплює своє положення внутрішньогалузева міжнародна спеціалізація і відповідний обмін.
Значущість міжнародної спеціалізації виробництва стало зростає.
Так, у 70–80-і роки темпи приросту світової торгівлі продукцією
машинобудування на 40% забезпечувалися за рахунок комплектуючих виробів. За 1960–1990 роки частка деталей і вузлів в якості комплектуючих у зовнішній торгівлі економічно розвинутих країн продукцією машинобудування зросла більше ніж удвічі, нині —
перевищує 40%.
Найповнішого розвитку усі види спеціалізації виробництва
набули в машинобудуванні. Для машинобудування характерні технологічні особливості продукції, що випускається, через одні й ті
ж заготовки та деталі.
Інший аспект пов’язаний із широтою асортименту товарів, що
поставляються на зовнішні ринки.
Спеціалізація, що поглиблюється, лежить в основі розвитку
конкурентних виробництв. Промислово розвинуті країни експортують усі види продукції, але не кожну модель і різновид товару. Це
явище в розвитку виробничих сил одержало назву «економія масштабу».
Економія на масштабах виробництва — вирішальний фактор
у підвищенні їх конкурентоспроможності, на рівні галузі, чи зовнішня економія, закріплює напрям зовнішньої торгівлі. Країни, що
були великими виробниками того чи іншого товару, залишаються
такими майже постійно, тому що весь час мають низькі витрати
виробництва.
Торгівля на основі масштабу виробництва здійснює більш сильний ефект на добробут країни, ніж торгівля на основі порівняльних
переваг. Ціна давнього виробника зазвичай нижча витрат початківця, що блокує початок цього виробництва в іншій країні. Економія
на масштабі виробництва на рівні галузі закріплює історично сформовану міжнародну спеціалізацію країн у тих чи інших галузях.
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Величезний вплив здійснює відновлення номенклатури продукції, що випускається, під впливом НТП. У передових сучасних
галузях цикл життя продукції складає 3–5 років, у всіх галузях
обробної промисловості він фактично не перевищує 8–9 років.
У зв’язку з нерівномірним розвитком НТП у світовому господарстві з’являються нові виробники, що створюють собі нові «ніші»
чи тіснять конкурентів.
Технічно міжнародна кооперація у вигляді спільного виробництва виражається у поставках субпродуктів, вузлів та деталей, із подальшою доробкою, доведенням та збиранням кінцевої продукції
на підприємствах партнерів або одного з партнерів.
Очевидно, що для реалізації цілей такого співробітництва
потрібне узгодження не тільки на мікро-, а й на макроекономічному рівні численних підходів до питань метрології та стандартизації.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Григор’єв Р. В.
I курс, група Фн -1.1, спеціальність «Фінанси», Луцький інститут
Науковий керівник: Рейкін В. С., к. е. н., доцент

«Тіньова» проблематика як об’єкт наукового дослідження —
одна з найменш вивчених і залишається актуальною для будь-якої
країни в контексті економічної безпеки та сталого розвитку.
Проблема «тінізації» є об’єктом наукових інтересів не тільки економіки, але й інших суміжних сфер: психології, соціології, правознавства, політології та філософії.
У 1973 р. англійський соціолог К. Харт вперше використав термін «неформальний сектор» [1]. Якщо на початковому етапі дослідження неформального сектора обмежувалося переважно зоною
країн, що розвиваються, то подальший розвиток цього поняття
сприяв його поширенню на інші території та види соціально-економічної діяльності. Сучасне розуміння неформальної економіки
трактується як різноманіття якісно різнорідних видів діяльності,
які не фіксуються статистичним обліком і не (частково) підкоряються державному регулюванню [2].
Оскільки категорія «економіка» не зводиться лише до сукупності видів економічної діяльності, вчені застосовували також
інституційний підхід, що передбачає характеристику правил гри,
які є наскрізними для всієї економіки.
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Вільне використання термінів «неформальна економіка»
і «неформальний сектор» як тотожних і синонімічних — досить поширена помилка в наукових публікаціях, оскільки фактично відбувається підміна понять. Зазначена проблема призводить до виникнення цілого ряду найменувань, що відображають наукові
пріоритети і позиції дослідників.
Першою публікацією в цій області була стаття американського
економіста П. Гутмана «Підпільна економіка» (subterranean economy), що за своєю суттю відповідає категорії «тіньова економіка» [3].
У свою чергу Е. Фейг застосував термін «нерегулярна економіка»
(irregular economy): «вся економічна діяльність, що з якихось причин
не враховується офіційною статистикою, результати якої не включаються при підрахунку валового національного продукту» [4, с. 5].
Доводиться констатувати фактичну анархічність і хаотичність
при використанні однакових найменувань. В Україні і Росії традиційними і загальноприйнятими категоріями є саме «тіньова» (в економічній сфері) і «неформальна економіка» (в соціології). Однак
пропонуються й альтернативні варіанти («нерегулярна», «незареєстрована», «невидима», «нелегітимна», «неофіційна» економіка та
ін), які не сприяють вдосконаленню та поглибленню змісту наукових досліджень тіньової економіки.
Запропонуємо визначення категорії «тіньова економіка», що
охоплює три домінуючих критерія: правовий, статистичний та
податковий. Тіньова економіка — складне системне явище, не контрольоване і (або) не регульоване законодавством, договірними
відносинами, представлене соціально-економічною діяльністю
суб’єктів господарювання, угоди яких приховуються від оподаткування і (або) не враховуються статистикою.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ
Гринін О. О.
V курс, група КД-51,
спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність»,
Миколаївський інститут, к. т. (097)2852086
Науковий керівник: Сидорець Л. В., доцент кафедри

Сучасний етап розвитку економіки України висуває якісно нові
вимоги до управління конкурентоспроможністю підприємств.
Умови формування ринкових відносин в Україні, які характеризуються динамічністю зовнішнього середовища, зниженням платоспроможності населення, загостренням конкурентної боротьби,
підвищенням рівня комерційного ризику, тяжким фінансовим станом більшості підприємств потребують пошуку засобів виживання
підприємств та забезпечення їхнього ефективного функціонування. У зв’язку з цим виникає необхідність у вдосконаленні управління конкурентоспроможністю підприємства шляхом використання
сучасних принципів менеджменту, маркетингу, забезпечення стратегічного підходу до їхньої діяльності.
Управління конкурентоспроможністю підприємства стає все
більш важливим в умовах ринкових відносин і на сьогодні є запорукою успішної підприємницької діяльності.
В сучасній конкурентній боротьбі за всієї її гостроти та динамізмі виграє той, хто аналізує та змагається за свої конкурентні позиції. Щоб вижити у цій боротьбі, кожне підприємство має поставити перед собою задачу підвищення рівня конкурентоспроможності
не лише своєї продукції, а й підприємства в цілому.
Аналіз різноманітних аспектів виробничо-господарської діяльності дозволяє визначити «сильні» та «слабкі» сторони підприємства у конкурентній боротьбі та знайти способи досягнення переваг
над конкурентами.
Одна з найважливіших задач розвитку підприємства і країни
в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва,
забезпечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та
покращення якості, досягнення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.
Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за
місце на ринку) поміж фірмами-виробниками змушує шукати їх
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нові засоби впливу на рішення покупців. Одним з таких шляхів
є створення товарів покращеного рівня якості.
Передовий закордонний досвід свідчить , що якість, безперечно,
є найбільш вагомою складовою конкурентоспроможності, але разом
з тим, можливості реалізації продукції, крім якості, визначаються
значним числом параметрів і умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і на підприємство, фірму і навіть країну.
Дослідження конкурентоспроможності підприємства в умовах
економічної ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати
її як комплексну характеристику потенціальних можливостей
забезпечення конкурентних переваг в перспективі, яка доступна
для огляду (10–15 років). Джерелами конкурентних переваг є прогресивна организаційно-технологічна і соціально-економічна база
підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи
щодо укріплення конкурентних переваг. Останнє слід відзначити
особливо, тому що аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності
підприємства необхідні на всіх ступенях позавиробничого процесу.
Неабияку роль у визначенні кредитоспроможності продукції
відіграє кон’юнктурна інформація. Велике значення мають показники темпів зростання продажу, частка ринку та темпи її зростання, обсяги експорту, тощо.
При оцінюванні конкурентоспроможності фірми необхідно
враховувати стратегію основних конкурентів.
Прагнучи до гнучкого використання своїх внутрішніх можливостей, підприємство повинно забезпечити собі технологічну та
економічну ефективність не нижче галузевої. Іншими словами,
воно повинно найти спосіб оптимального поєднання бажаної технологічної та економічної ефективності, щоб забезпечити найкращі технологічні та економічні умови пропозиції.

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Гутнік Н. В.
YII курс, група ЗМО-71,
спеціальність «Менеджмент і адміністрування», Інститут
економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна»,
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. екон. н.

Система пенсійного страхування — один з базових інститутів
забезпечення соціального захисту, що має на меті обмежити згубний
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вплив несприятливих подій у житті людини, забезпечити й підтримати певний рівень матеріального добробуту громадян при втраті
працездатності за віком, у зв’язку з інвалідністю чи в разі втрати
годувальника. Пенсійне забезпечення — важливе питання життєдіяльності суспільства й соціальної політики держави. Розміри пенсій, врешті-решт, відображають зрілість суспільних відносин
і реальне втілення в життя положень Конституції про побудову
соціальної держави.
Основу пенсійної системи в Україні складає система державного пенсійного забезпечення, яка охоплює всіх непрацездатних осіб
похилого віку, інвалідів, осіб, які втратили годувальника, виплати,
яким провадяться у формі пенсій, надбавок та підвищень до пенсії,
компенсаційних виплат, додаткових пенсій згідно українського
законодавства. Враховуючи те, що система пенсійного страхування
є складовою загальної фінансової системи країни, вона функціонує
на основі єдиних макроекономічних показників розвитку України,
зокрема таких як демографічна ситуація. Стан використання трудового потенціалу, досягнутий рівень розвитку економіки і соціальної сфери та інших чинників, а також очікуваних тенденцій зміни
цих чинників у перспективі.
Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні було
зумовлене низкою проблем макроекономічних і демографічних.
Одна з них полягала у тому, що значно зростала кількість пенсіонерів, а інша в низькій зайнятості населення та поширення практики
надання пільг із сплати пенсійних внесків, що суттєво послаблювало
фінансову базу пенсійної системи. З урахуванням усіх цих чинників
в Україні було проведено реформу у трьох напрямах: реформування
солідарної системи, створення обов’язкової накопичувальної системи і розвиток добровільної накопичувальної системи.
Українській системі пенсійного забезпечення бракує точної
і своєчасної інформації про фінансові потоки. Потребують спрощення і впорядкування чинні процедури збирання внесків, виплати пенсій та обліку даних про трудовий стаж працівників, їхні заробітки і сплачені ними пенсійні внески. Об’єктивними чинниками,
що визначають фінансовий стан пенсійної системи є демографічні
процеси, тобто зміни співвідношення працюючих і пенсіонерів на
користь останніх, вік виходу на пенсію та пенсійні внески.
Реформування національної пенсійної системи є надзвичайно
складним завданням як з технічної так і з політичної точки зору.
Немає жодної системи, яка задовольнить всіх і кожного.
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Основні проблеми пенсійної системи України:
1. Україна відноситься до держав із старіючим населенням, що
обумовлює систематичне погіршення співвідношення між громадянами працездатного і непрацездатного віку.
2. Низький рівень пенсій більшості осіб, що досягли пенсійного віку: понад дві третини пенсіонерів отримують пенсії до 1 тис.
гривень. У той же час, середній розмір «спеціальних» пенсій
щонайменше у 2,5 рази перевищує середній розмір пенсії, призначеної на загальних умовах.
3. Незбалансований бюджет Пенсійного фонду. У 2010 році з
держбюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду
України виділено майже 27 млрд. гривень.
8 липня 2011 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про
заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної
системи», яким були реалізовані найостанніші на даний час параметричні пенсійні реформи. Сутність цих реформ можна стисло
викласти наступним чином.
Законом підвищено пенсійний вік для жінок до 60 років (поступово, по шість місяців щороку).
Трудовий стаж, потрібний для призначення пенсії в повному
розмірі, збільшений до 30 років для жінок і до 35 років для чоловіків.
Мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення
будь-якої пенсії, також збільшений (з 5 до 15 років).
Пенсійний вік для державних службовців-чоловіків підвищений до 62 років.
Максимальна заробітна плата для розрахунку внесків установлена на рівні, який становить 17 прожиткових мінімумів (у грудні
2011 р. — 17068 грн.).
Максимальна пенсія за цим законом встановлена на рівні десяти прожиткових мінімумів (у грудні 2011 р. — 8000 грн.).
Пенсії державних службовців віднині розраховуються як 80%
посадового окладу, а не 90%. Максимальний посадовий оклад, за
яким може обчислюватися пенсія державного службовця, становить 14400 грн. Крім того, максимальний розмір пенсії буде обмежений десятьма прожитковими мінімумами.
Впроваджені також зміни для військовослужбовців: їм необхідно робити внески протягом тривалішого періоду служби: даний
закон передбачає поступове збільшення вислуги років для військовослужбовців до 25 років; крім того, кожні шість місяців навчання
у вищих військових навчальних закладах зараховуватимуться як
один рік військової служби.
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Депутати парламенту вже не отримуватимуть більшу пенсійну
допомогу порівняно з іншими громадянами. Проте, вони матимуть
право виходити на пенсію за півтора роки до досягнення пенсійного віку.
Пенсійна система в її нинішньому стані є потенційним джерелом загроз у соціальній та економічній сферах. Консервація такого
стану системи лише підсилює ці загрози та через певний відносно
невеликий проміжок часу змінить їхній статус із небезпечного на
критичний.
Отже, перед науковцями, урядовцями та спеціалістами постає
завдання розроблення та запровадження системи заходів, що нейтралізуватимуть, чи принаймні мінімізуватимуть вплив новітніх
ризиків реформованої системи. Такі заходи мають спрямовуватися
за межі пенсійної системи, переважно на забезпечення макроекономічної стабільності, зокрема інфляції, відновлення внутрішнього виробництва, реформування ринку праці й інституту заробітної
плати та розвиток фінансового ринку. Окрему загрозу реформованій пенсійній системі становитимуть майбутні глобальні та локальні фінансові кризи.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Гумельник С. Ю.
V курс, група Ф52, спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ
Університет «Україна», к. тел. 0674929644
Науковий керівник: Пилипенко С. М., к. т. н., доцент

Адекватна оцінка кредитоспроможності позичальника банку
сприяє мінімізації кредитних ризиків. Важливою складовою такої
оцінки є визначення фінансового стану оцінюваного підприємства.
Розроблено чимало методик оцінки фінансового стану підприємства, які відрізняються одна від одної залежно від мети оцінювання, методологічних підходів, переліку показників, що враховуються при проведенні оцінки, тощо.
Вирішальним фактором методики є добір визначальних щодо
фінансового рейтингу підприємства-позичальника показників.
Нами вони були сформовані у три групи:
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– майнового стану;
– ділової активності і прибутковості;
– ліквідності і фінансового стану.
До першої групи віднесено:
1. Коефіцієнт забезпечення власним капіталом (К1.1)
2. Коефіцієнт залишкової вартості основних засобів (К1.2).
3. Коефіцієнт структури оборотних активів (К1.3).
Друга група показників включає:
1. Коефіцієнт оборотності капіталу (К2.1).
2. Коефіцієнт норми прибутку (К2.2).
3. Коефіцієнт рентабельності (К2.3).
До третьої групи віднесено:
1. Коефіцієнт покриття короткострокових зобов’язань (К3.1).
2. Коефіцієнт покриття довгострокових зобов’язань (К3.2).
3. Коефіцієнт забезпечення власними коштами (К3.3).
4. Коефіцієнт маневреності власних коштів (К3.4).
Групи показників (коефіцієнтів) розташовані у певному порядку. Оскільки фінансовий стан підприємства визначається з метою
оцінки його кредитоспроможності, найсуттєвіший вплив на такий
стан справляють показники третьої групи. Визначальними щодо
них є коефіцієнти, віднесені до другої групи. В свою чергу до першої групи належать коефіцієнти, значення яких впливають на рівні
показників другої групи.
Порядок застосування викладеної вище методики проілюстровано на прикладі ПАТ «Баштанський сирзавод». Значення відповідних коефіцієнтів становлять: К1.1 = 0,453; К1.2 = 0,404; К1.3 =
0,738; К2.1 = 2,627; К2.2 = 0,109; К2.3 = 0,042; К3.1 = 1,435; К3.2 =
0,932; К3.3 = 0,386; К3.4 = 0,466.
Перерахунок коефіцієнтів у бали дозволив визначити загальну
оцінку фінансового стану ПАТ «Баштанський сирзавод»:
Б = ΣБi = 83,784
Отже, ПАТ «Баштанський сирзавод» є майже благополучним
у фінансовому відношенні і належить до класу «Б». Фінансова
діяльність позичальника цієї категорії близька за характеристиками
до класу «А», але ймовірність підтримування її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою. Позичальники (контрагенти
банку), віднесені до цього класу, потребують більшої уваги через
потенційні недоліки, що ставлять під загрозу достатність надходжень коштів для обслуговування боргу;
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Вважаємо, що запропонована методика оцінки кредитоспроможності позичальника є більш об’єктивною порівняно із традиційними,
оскільки дозволяє прийняти виважене і обґрунтоване рішення про
клас позичальника, а відповідно і про його здатність виконувати
перед комерційним банком-кредитором свої зобов’язання.
Отже, фінансовий стан підприємства є визначальним фактором
його кредитоспроможності. Оцінка такого стану поряд із оцінкою
кредитної історії позичальника та забезпечення запитуваного кредиту є важливою складовою створення математичної моделі кредитоспроможності, практичне застосування якої сприятиме мінімізації кредитних ризиків.

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ФОРМУВАННІ
КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Дангол А. В.
I курс, група Пр (б) -1.1,
напрям підготовки «Правознавство»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к. тел. 0953656347
Науковий керівник: Михалевська К. Є., викладач

Основним джерелом інноваційного розвитку регіону, відтак
підвищення його конкурентного потенціалу є ефективне використання його інноваційних ресурсів. Посилені вимоги споживачів до
якості продукції вимагають постійного вдосконалення інноваційної діяльності підприємств з метою забезпечення ними конкурентних переваг на ринку товарів та послуг.
Комплексною характеристикою спроможності регіону до інноваційної діяльності є його інноваційний потенціал. Це поняття є
концептуальним відображенням феномену інновацій.
Аналіз економічних аспектів поняття «інноваційний потенціал»
виявляє широкий спектр підходів до його вивчення. Розглянемо
деякі з них:
– інноваційний потенціал — це одна з трьох складових інноваційного простору, яка включає в себе «особисті ділові якості керівників, професійну й економічну підготовку, професійні досягнення
(авторські посвідчення, винаходи тощо), матеріально-технічне i фінансове забезпечення»[1];
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– «інноваційний потенціал — сукупність piзних видів pecypciв,
включаючи матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та
інші ресурси, необxiднi для здійснення iнноваційної діяльності»[2];
– «інноваційний потенціал містить невикористані, приховані
можливостi накопичених pecypciв, що можуть бути задіяні для
досягнення цілей економічних суб’єктів»
Як бачимо, існують різні підходи до тлумачення цього поняття.
Одні автори роблять наголос на наявності pecypciв, інші на можливості ix використання. Але більшість керується так званим ресурсним
підходом, тобто уявляє інноваційний потенціал як сукупність ресурсів, виділяючи найчастіше такі її елементи, як кадрова, інформаційно-методологічна, організаційна й матеріально-технічні складові.
Розвиток науково-технічного потенціалу є одним із найбільш
активних елементів відтворювального процесу, а в якості пріоритетного напрямку інноваційного розвитку підприємства виступає
наукоємна продукція [3]. З розвитком науки та впровадженням її
досягнень виникли наукоємні виробництва, що дають змогу випускати конкурентоздатну продукцію, забезпечуючи при цьому
належний рівень конкурентоспроможності регіону.
Матеріально-технічні ресурси є речовинною основою інноваційного потенціалу, визначають його техніко-технологічну базу,
впливають на масштаби й темпи інноваційної діяльності. Формування інноваційного потенціалу може бути ускладнено труднощами їх одержання. Тому дуже актуально, особливо в наших умовах,
орієнтувати його на створення нематеріаломістких нововведень,
що дасть змогу максимально комплексно використовувати наявну
сировинну базу, нові види матеріалів, утилізацію відходів відповідно до екологічних вимог, що висуває суспільство до виробників.
Кадрова складова інноваційного потенціалу може характеризуватися такими показниками, як загальна чисельність працівників,
зайнятих у НДДКР, структурний розподіл чисельності персоналу за
видами діяльності, за кваліфікаційними групами. Особливо важливим фактором є ставлення робітників до інноваійних процесів, розвиток їх свідомого бажання вкладати свої знання й навички в інноваційну сферу[4].
Аналізуючи вищесказане, наголосимо, що розв’язання проблеми інноваційного розвитку регіону може значно вплинути на подолання негативних явищ перехідного періоду. Передумовою й важливою складовою будь-якої інновації є інноваційний потенціал,
тому кожному суб’єкту господарювання необхідно знати й розуміти
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теоретичні основи, закономірності процесу формування, структуру, джерела зростання, методи оцінки й напрями ефективного
використання такого потенціалу. Вільне володіння цими питаннями дасть змогу їм об’єктивно оцінювати свої можливості, розробляти нові напрями інноваційної діяльності, а регіональним органам
влади — формувати ефективну стратегію інноваційного розвитку.
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РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ
(МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ДО ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ), ЇХ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
Давидовська Р. О.
6 курс спеціальність «Облік і аудит»,
к. т. 050-388-37-37
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

Податкове законодавство України пройшло кілька етапів
реформування, і на кожному з них відбувалися спроби удосконалити систему принципів оподаткування та механізм їхньої реалізації.
В цьому аспекті має велике значення Податковий кодекс України,
впровадження якого принципово вплинуло на реформування
податкової системи в цілому, оскільки його положення направлені
на встановлення оптимального навантаження на платників податків, розширення бази оподаткування, вдосконалення практики
податкового адміністрування та стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.
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Формування доходної частини бюджету здійснюється за допомогою податкової системи, яка являє собою сукупність податків,
зборів і інших обов’язкових платежів, що законодавчо закріплені
в державі. Це поняття також включає механізми нарахування,
сплати податків та організації контролю і відповідальності за порушення податкового законодавства. Система оподаткування, як
економічна категорія, акумулює в собі інтереси різних соціальних
груп, представників різних видів діяльності, а загалом — платників
податків і держави.
На сьогоднішній день однією із основних проблем для суб’єктів
господарювання є проблема побудови ефективної системи обліку.
При цьому особливе значення надається організації обліку оподаткування, оскільки саме ця ділянка повинна забезпечити підприємству своєчасність та повноту здійснення розрахунків з бюджетом, від
яких, звичайно ж, залежить фінансовий стан підприємства загалом.
Податкова система України є ще недостатньо сформованою і не
повністю відповідає тим вимогам, які до неї ставляться. За цих умов
закономірним явищем є те, що питання обліку і аудиту розрахунків
з бюджетом потребують теоретичного вивчення та вдосконалення
практичного застосування у відповідності до прийнятих Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Отож, як
бачимо, обрана тема дипломної роботи «Розрахунки з бюджетом за
податками, їх облік, аналіз і аудит» сьогодні особливо актуальна.
Перехід до нових економічних відносин в Україні, розвиток підприємств недержавної форми власності, роздержавлення та приватизація державного майна об’єктивно обумовили необхідність становлення і подальшого розвитку незалежного аудиту. Правові
засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні
базуються на Законі України «Про аудиторську діяльність».
Основне завдання цього Закону — створення системи незалежного
фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.
Аудит податків набирає в Україні особливого значення і саме
він здебільшого стає основним завданням ініціативного аудиту. Це
викликано тим що зобов’язання по розрахунках з бюджетом мають
відбуватись чітко та відповідно нормативам, а при існуванні великої кількості нормативів це завдання є важким до виконання.
При написанні роботи було використано ряд періодичних
видань, методичну та спеціальну літературу в якій висвітлюються
питання обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом. Були
використані законодавчі і нормативні документи такі, як Закон
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України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»,
Податковий Кодекс України, «Звіт про фінансові результати».
П(С)БО 16 «Витрати», Закон України «Про охорону праці» та інші.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Днельбін О. Ю.
6-курс, група БС-51,
спеціальність «Банківська справа»,
Інститут економіки та менеджменту,
Науковий керівник: Чуб П. М., к. е. н. доцент

Протягом періоду становлення та розвитку банківської системи
України комерційні банки досягли вагомих результатів. Але значним кількісним змінам структури банківської системи не завжди
відповідають позитивні якісні зрушення. Йдеться, насамперед, про
досить низький рівень капіталізації комерційних банків.
Вибір способу збільшення капіталу банку залежить від суми зростання капіталу,допустимих витрат на придбання додаткового капіталу, часу,на який банк розраховує. У тих випадках,коли припускається повільне зростання капіталу банку з урахуванням росту
активів,його збільшення може бути забезпечене за рахунок внутрішніх джерел. Якщо ж планується швидке зростання активів або необхідне несподіване збільшення капіталу,то потребується залучення
капіталів зовнішніх інвесторів за рахунок значної емісії акцій.
Тому проблема збільшення капіталу є актуальною і потребує
негайного вирішення.
Таким чином,складність і суперечливість загальноекономічних
умов,в яких функціонують комерційні банки України, потребують
виважених підходів до капіталізації банківських установ, диверсифікації джерел формування ресурсів та підвищення їх фінансової
стійкості. За умов успішного об’єднання банків слід очікувати стабілізаційного єфекту, підвищення рівня капіталізації банківської
системи та започаткування нового етапу в розвитку банківського
середовища в Україні.
Діяльність банків у першому півріччі 2002 року характеризувалася подальшим зростанням обсягів банківських операцій, поліпшенням якості кредитного портфеля, зростанням високими темпами
обсягів вкладів фізичних осіб,поліпшенням (порівняно з відповід64
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ним періодом минулого року) результативних показників діяльності банківської системи в цілому.
Зважаючи на потребу підвищення рівня надійності,фінансової
стійкості та конкурентоспроможності банків на внутрішньому
й міжнародних ринках,на необхідність зростання їх ролі у фінансуванні реального сектора економіки України,вітчизняними банками
слід ужити невідкладних заходів щодо:
– підвищення рівня капіталізації, зокрема шляхом залучення
нових акціонерів, збільшення резервного фонду, результату діяльності, активізації процесів об’єднання банків, інвестиційного
застосування такої процедури реорганізації банків, як приєднання
та злиття малих і фінансово нестійких банківських установ;
– поліпшення якості активів,підвищення їх рентабельності за
рахунок зменшення частки неробочих,проблемних активів;
– забезпечення об’єктивної класифікації активів за рівнем їх
ризику та формування у повному обсязі резервів за активними операціями;
– забезпечення участі усіх банків у єдиній інформаційній системі «Реєстр позичальників»;
– удосконалення структури капіталу, активів та зобов’язань;
– підвищення прибутковості банківських операцій, орієнтація
банківських установ на отримання доходів від кредитування й
обслуговування реального сектору економіки,зниження витрат
шляхом застосування новітніх, зокрема комп’ютерних, технологій.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Дурнєва Ю. Ю.
І курс, група 1-Т-1, спеціальність «Туризм»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (099)-751-22-82
Науковий керівник: Кавун Н. В., ст. викладач

Україна має всі необхідні умови для розвитку рекреаційного
комплексу. У нас багато рекреаційних ресурсів: бальнеологічних,
кліматичних, ландшафтних, пляжних, пізнавальних.
Рекреаційні ресурси — це об’єкти та явища природного й
антропогенного походження, що їх використовують для туризму,
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лікування, відпочинку, які впливають на територіальну організацію
рекреаційної діяльності, формування рекреаційних районів (центрів), їхню спеціалізацію та економічну ефективність.
Україна надзвичайно багата на природні курортні ресурси, які
мають лікувальні властивості.
Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу України є пріоритетним напрямком національної економіки і культури, важливим фактором підвищення міжнародного престижу країни, джерелом соціально-економічного розвитку регіонів, важливою умовою
збереження історико-культурної спадщини.
Природно-рекреаційні ресурси є основою розбудови спеціалізованих закладів короткочасного та тривалого розміщення людей
з метою задоволення їхніх рекреаційних потреб: лікувально-оздоровчих, культурно-освітніх, спортивних.
Серед рекреаційних закладів розрізняють санаторії, будинки та
бази відпочинку, пансіонати, загальнокурортні, інші лікувальні та
культурно-спортивні центри, туристські готелі. Разом з іншими
підприємствами сфери обслуговування рекреаційні заклади утворюють курорти, зони відпочинку і туризму.
Україна має різноманітні природні рекреаційні ресурси (кліматичні, біологічні, гідрологічні, ландшафтні, джерела мінеральних
вод, лікувальні грязі тощо).
Нині рекреаційно-туристичний комплекс реалізує свої можливості на третину. Це зумовлено низкою причин, серед яких: високі
податки; невирішеність питань з приватизації землі та захисту приватного капіталу; недостатня державна підтримка суб’єктів державного підприємництва; відсутність системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері послуг.
Одна з вагомих причин — недостатній рівень розвитку і недосконалість туристичної інфраструктури. За даними 2010 р. з 1254 готельних комплексів у країні тільки незначна частина відповідає
сучасним нормам, 80 відсотків готельних підприємств потребують
ремонту, номери — реконструкції і переоснащення. Назріла необхідність розвивати мережу комфортабельних готелів і кемпінгів,
насамперед уздовж міжнародних транспортних коридорів, що проходять через територію України.
Проблеми, які існують на сьогодні в галузі туризму України,
є досить актуальними. Саме від того, наскільки вчасною та правильною буде вирішена проблема, залежить розвиток туристичної
галузі. Адже її основне завдання полягає не лише в простому пере66
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рахуванні всіх негараздів галузі, а, насамперед, в об’єктивній оцінці та пошуку найефективнішого шляху виходу з кризи, розв’язання
поставлених задач. Тому для виявлення проблем українського
туризму буде доцільно розглянути стан цієї галузі на світовому ринку
і порівняти його з ситуацією в Україні. Саме таким шляхом, але враховуючи особливості та специфічні риси нашої країни, можна розкрити всю глибинність провідних проблем галузі. Держава має
сприяти розвитку туризму, збереження туристичних ресурсів.
Отже, підсумовуючи все вище наведене, приходимо до досить
простого, але водночас вирішального висновку. Так, можна з впевненістю стверджувати, що в галузі туризму проблемним сьогодні
є неефективне та нераціональне використання відповідних ресурсів, сьогоднішній рівень розвитку туристичної індустрії не відповідає наявному потенціалу. Це є визначальним питанням, яке має
диференційовану структуру, складаючись, в свою чергу, з ряду інших,
більш конкретних питань. Так, до останніх можна віднести насамперед відсутність розвиненої інфраструктури, низьку якість обслуговування, відсутність якісної реклами та глибинної інформації про
готелі, санаторії, тури по країні та послуги, які надаються, на світовому рівні, значний податковий тягар тощо.

ГРОШОВІ КОШТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ,
ЇХ ОБЛІК, АУДИТ ТА АНАЛІЗ
Діма О. В.

6 курс спеціальність «Облік і аудит»
тел. (096) 488 91 60
Науковий керівник: Матюха М. М., к. е. н., доцент
Незалежно від виду діяльності підприємства грошові кошти є
найціннішими його активами. Грошові кошти перебувають
у постійному русі забезпечуючи всі види діяльності підприємства:
операційну, інвестиційну, фінансову, та ототожнюється із системою
«фінансового кровообігу» від якої залежить життєздатність підприємства. Значення та роль грошових коштів для діяльності підприємства зумовлює потребу їх окремого дослідження і глибокого аналізу для підвищення ефективності процесу управління ними і
підприємством загалом. Складність ситуації полягає і в тому, що
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проблеми фінансового розвитку на макрорівні перебувають у тісному
зв’язку з проблемами макроекономічного регулювання. Грошові потоки займають особливе місце у структурі управління фінансовою діяльністю підприємства, бо переважно вони зумовлюють стійке фінансове
становище, кредитоспроможність, інвестиційну привабливість господарських суб’єктів. Аналіз грошових коштів дає змогу розкрити можливі резерви поліпшення ефективності їх використання, показати
найпривабливіші підрозділи для інвестиційних проектів.
Необхідна умова для підвищення ефективності використання
коштів — продумане економічне визначення потреби в них, тобто
визначення такого їх оптимального розміру, який би за мінімального
запасу забезпечив безперервне виробництво. У цьому й полягає суть
обліку та аналізу грошових коштів, основною особливістю якого в
умовах ринку є те, що він має розглядатись не лише як економічний
метод обчислення необхідного розміру обігових коштів, а переважно
як засіб виявлення і мобілізації на кожному підприємстві внутрішніх
резервів для підвищення ефективності функціонування підприємства.
Ефективне та оперативне управління грошовими коштами підприємства значною мірою залежить від правильної організації
системи інформаційного забезпечення. В умовах ринкової економіки відома формула «час — гроші» доповнюється аналогічною
формулою: «інформація — гроші». Стосовно управління грошовими коштами вона набуває прямого значення, оскільки від якості
інформації, що використовується при прийнятті управлінських
рішень, часто залежать обсяг витрачання фінансових ресурсів,
рівень прибутку, ринкова вартість підприємства, альтернативність
вибору інвестиційних проектів і фінансових інструментів інвестування та інші показники, що формують рівень добробуту власників
підприємства і темпи його економічного розвитку.
Питання теорії і практики бухгалтерського обліку, економічного
аналізу та аудиту грошових коштів підприємства висвітлюють ширше в
роботах зарубіжних економістів: Ван Хорна Дж.К., Велша Г. А., Друрі
К., Сігела Дж. Г., Стоуна Д., Тейлора А.Х., Хірта Дж.А., Хітчінга К.,
Холта Р., Шорта Д. Г. та багатьох інших. Свій внесок у розробку аналітичного забезпечення управління грошовими коштами зробили і
вітчизняні економісти: Бутинець Ф. Ф., Білуха М. Т., Білик М. Д.,
Бланк І. О., Блюх Ф. Ф., Власюк Н. І., Верега Ю. А., Голов С. В.,
Грязнової С., Гуцайлюка З. В., Лігоненко Л. О., Мазаракі А. А.,
Малюга Н. М., Нападовська Л. В., Швець В. Г, Шевчук В. О., та
інших економістів. Однак, формування концепції грошових коштів
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недостатньо відображено в українській економічній літературі та
потребує поглиблення теоретичних і практичних засад. У вітчизняному доробку бракує окремих комплексних завершених досліджень
з питань управління грошовими коштами, які б розширили межі
традиційного аналізу, сформували конкретні підходи до розробки
аналітичного забезпечення управління ними, запропонували конкретні шляхи виходу підприємств із стану неплатоспроможності,
удосконалили як податковий так і бухгалтерський облік.

ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Димитров М. М.
VI курс, група ФК-52, спеціальність «Фінанси»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ
«Університет Україна» к. тел. (068) 317 10 92
Науковий керівник: Козаченко Л. А., к. е. н., доцент кафедри

Найважливішою та найактуальнішою проблемою, що стоїть
перед вітчизняною економічною наукою, є підвищення рівня конкурентоспроможності та темпів розвитку вітчизняної економіки.
На мою думку доцільно, визначити пріоритети у сфері державної
підтримки бізнесу зважати на регіональну специфіку. Якщо у східних регіонах основною економічної системи є великий бізнес, то
у західних областях пріоритет все частіше віддається представникам малого та середнього бізнесу. Однозначним є одне: малий та
середній бізнес є змістовною частиною економіки, на яку не можна
не зважати не зважати регулюючи економічні відносини у країни.
Оцінюючи проблеми, з якими зустрічається малий та середній бізнес, однією з основних є недостатність фінансування. Ця проблема
є актуальною не тільки в Україні, а й у решті країн світу.
Слід відзначити, що малий бізнес є основою для створення
середнього, а з представників середнього бізнесу виходять великі
підприємства, які у подальшому стають основою економіки.
За даними опитування проведеного Міжнародною фінансовою
корпорацією, на думку підприємців, головними факторами активізації та розвитку діяльності малого та середнього бізнесу в Україні є:
– високі ставки податку — на думку 83%;
– велика кількість податків — 68%;
– низький попит на продукцію — 46%;
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– часті зміни у формах звітності — 39%;
– велика кількість ліцензованих видів діяльності — 38%;
– перевірки державними органами — 38%;
– складність отримання кредиту — 36%.
В Україні можна виділити такі основні джерела фінансування
малого та середнього бізнесу:
• Самофінансування — використання прибутку та амортизаційного фонду.
• Бізнес-інкубатори.
• Лізингові центри.
• Фінансово-кредитний ринок.
• Державне фінансування — у формі державної підтримки та
грантів.
• Ресурси міжнародних фондів та організацій.
• Фондовий ринок.
• Ресурси приватних осіб.
За рахунок власних коштів фінансується 65% витрат на інвестиції.
Доволі привабливим виглядає залучення фінансових ресурсів
суб’єктами МСБ на фінансово-кредитному ринку, який розвивається в Україні дуже швидкими темпами. Насправді ж інфраструктура фінансово-кредитного ринку в Україні нерозвинена: фактично відсутні такі інституційні інвестори як венчурні фонди та
інвестиційні компанії, майже не функціонують компанії з управління активами. Єдиним реальним джерелом залучення коштів
у таких умовах залишається банківська система. Потрібно відзначити, що ставки на банківські позики для МСБ в Україні за останніх 3–5 років суттєво знизились, це особливо стосується ресурсів
з програм фінансування розвитку малого бізнесу .

УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ
Драгомір Н. О.
6 курс, група М-52-12, спеціальність «Маркетинг»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Науковий керівник: Димитров М. Ф., к. філос. н., доцент

Однією з важливих ділянок маркетингу є управління рекламною діяльністю. Сама по собі реклама виникла давно, разом з тор70
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гівлею, але в умовах розвинутої ринкової економіки вона набуває
якісно нового характеру: стає масовою й об’єктивно необхідною.
У велетенському океані товарних мас покупець потребує відповідного компаса, орієнтира, яким і виступає реклама. Вона, з одного
боку, допомагає виробнику формувати попит, виховувати й спонукати споживача до покупки, а з іншого — робить споживача таким,
що управляється виробником.
Головне завдання реклами полягає в тому, щоб шляхом надання
необхідної інформації переконати покупця в доцільності придбання даного товару. Тому її нерідко називають знаряддям збуту.
В економічній літературі питанням організації рекламної діяльності на підприємствах приділено досить багато уваги, а саме: розкрито сутність поняття «реклама» та елементи оцінки її ефективності, досліджені чинники, що впливають на ефективність рекламних
заходів, розроблено схеми організації процесу просування рекламної послуги на ринок. Проблемам розвитку рекламних послуг присвячені роботи таких вітчизняних вчених, як Завадський_Й. С.,
Бєлявцев М. І., Герасименко В., Челенко Ю. В., Черкасова І. І. та ін.
Процес управління (регулювання) рекламною діяльністю в Україні постійно розширюється. Однак існує ще чимало проблем, які
вимагають подальших розробок з питань регулювання маркетингових комунікацій, зокрема реклами і стимулювання збуту, доопрацювання та вдосконалення нормативно — правової бази маркетингової
діяльності. Головною метою системи державного управління рекламною діяльністю в Україні має бути визначене максимальне сприяння
вирішенню засобами реклами економічних, соціальних, політичних
та інших проблем; визначено основні цілі державної політики в галузі реклами: сприяння розвиткові національної економіки, сприяння
розвиткові рекламної галузі, формування позитивного іміджу держави на міжнародній арені, створення оптимальних умов для розвитку
добросовісної конкуренції, захист прав споживачів тощо. Структура
рекламного маркетингу в Україні мало чим схожа на ринок зарубіжних країн, хоча і відбулися значні зміни: ринок став більш передбачуваним, виникли професійні агентства і рекламодавці, а також почали
використовувати практику інших країн.
Також фірма повинна постійно займатися збором маркетингової інформації для того, щоб об’єктивно оцінити ситуацію у зовнішньому маркетинговому середовищі, здійснити аналіз власної
діяльності та запобігти виникненню можливих маркетингових
ризиків. Взаємозв’язок між підсистемою інформаційного забезпе71
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чення реклами із системою маркетингової інформації надто великий і дуже важко, а іноді навіть не можливо, виділити рекламну
інформацію із маркетинговою інформації.
На сьогоднішній день, реклама відіграє важливу роль у процесі
сприйняття товару, послуги або компанії в цілому. Тому, зрозуміло,
що від того наскільки грамотно вона буде створена залежить її
ефективність. Ефективність реклами — проблема надзвичайно
серйозна. Безумовно, необхідно дуже зважено відноситися до процесу планування рекламної кампанії, до медіа планування та вибору рекламних носіїв і місць розміщення реклами. Проте сама бездоганно спланована і проведена рекламна кампанія може
виявитися абсолютно неефективною. Ефективна реклама — це
наслідок поєднання дієвого креатину і оптимального розміщення,
яке забезпечує охоплення найбільшої частини цільової аудиторії.
За допомогою ефективної реклами інформація про товар доноситься до кінцевого споживача у формі, яка сприяє збільшенню обсягів
продажу та зумовлює підвищення складової ціни цього товару.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА,
МЕТОДИКА ЇЇ СКЛАДАННЯ АНАЛІЗ І АУДИТ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Дробчук Н. Л.
6 курс спеціальність «Облік і аудит»
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

Найважливішим і найпершим джерелом отримання інформації
про фінансовий стан будь-якого суб’єкта господарювання є фінансова
звітність. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» фінансова звітність — це бухгалтерська
звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Очевидно, що її достовірність залежатиме від правильної організації
облікового процесу і точного відображення активів, власного капіталу,
зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів суб’єктів господарювання. Фінансова звітність включає: баланс, звіти про фінансові
результати, рух грошових коштів, власний капітал та примітки до звітів.
Звітність повинна містити лише доречну інформацію, оскільки
ця інформація впливає на прийняття рішень користувачами і дає їм
змогу оцінити минулі, теперішні та майбутні події.
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Проведення аудиту фінансової звітності на підприємствах є досить важливим. Це пов’язано з тим, що з розвитком економіки господарюючі суб’єкти почали окрім основної діяльності інвестувати
вільні активи у фінансову та інвестиційну діяльність, тому тепер
окрім керівництва і колективу підприємства, фінансова звітність
цікавить вкладників капіталу, кредиторів, державні органи, на сам
перед, податкову службу, фондові біржі та ін.
Метою аудиту фінансової звітності є надання аудитору можливості висловити свою незалежну думку про те, чи підготовлену фінансову звітність в усіх її суттєвих аспектах відповідно до встановлених стандартів, а також для встановлення її реальності та
достовірності згідно з вимогами чинного законодавства.
Процес аудиту фінансової звітності поділяється на кілька етапів
які включають в себе: планування, вивчення, оцінювання, встановлення достовірності та звітування. На етапі планування необхідно
розробити загальну стратегію і тактику, визначити строки і обсяги
аудиторської перевірки фінансової звітності. На етапі вивчення
необхідно здійснити попередній огляд та дати оцінку стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єкта господарювання.
Етап встановлення достовірності базується на підтвердженні попередньо здійсненої оцінки про достовірність інформації про активи,
зобов’язання, власний капітал, доходи, витрати і фінансові результати. На завершальному етапі аудитор висловлює думку про відповідність та достовірність систем та показників обліку та звітності
вимогам чинного законодавства.
Підтверджуючим документом відносно проведеного аудити фінансової звітності є незалежний аудиторський висновок. Позитивний аудиторський висновок є гарантією того, що наведені дані
реально та повністю відображають фінансовий стан підприємства
та результати його діяльності. Відповідно до таких підприємств
посилюється довіра інвесторів, кредиторів, що в свою чергу сприяє
прискоренню ділових стосунків.
Таким чином, аудит фінансової звітності виконує важливу функцію відносно надання достовірної та точної інформації для користувачів, на основі якої вони зможуть прийняти правильне управлінське рішення. Завдяки аудиту фінансової звітності підприємство
забезпечить себе суттєвим зменшенням ризиків, пов’язаних з прийняттям рішень, а також підвищить довіру з боку партнерів і забезпечить собі позитивний імідж.
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ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА В УКРАЇНІ
Єфімова А. В.
І курс, група Т-1, спеціальність «Туризм»
Новокаховський гуманітарний інститут,
к.тел. 050-62-53-228
Науковий керівник: Кавун Н. В., ст. викладач

Сучасний туризм — це явище, вплив якого помітно позначається на політичному, економічному та соціальному житті населення
країни. В ст. З Закону України «Про туризм» цю сферу діяльності
проголошено пріоритетною галуззю економіки держави.
Туризм стимулює розвиток більшості галузей господарства. Поперше, завдяки туристичній діяльності забезпечується можливість
відновлення та зростання фізичного, духовного та емоційного
потенціалу людини, отримання нових знань і вражень. По-друге,
загальновизнано, що в сфері туристичних послуг активно відбувається процес створення робочих місць. Функціонування підприємств туристичної галузі опосередковано зумовлює виробництво
товарів та послуг в інших сферах економіки, пов’язаних із задоволенням споживчих потреб туристів і, таким чином, щороку сприяє
зайнятості населення в суміжних галузях. По-третє, розвинутий
туризм робить країну привабливим об’єктом для іноземних інвесторів, стимулює розвиток міжнародного підприємництва й ділового співробітництва в державі. Також туризм є важливим джерелом
валютних надходжень до країни та доходів у бюджети всіх рівнів.
Таким чином для становлення туризму як високорентабельної
галузі економіки необхідно забезпечити всебічну підтримку його
діяльності.
Однак, розвиток туризму в Україні гальмує цілий ряд проблем.
Перш за все — це недостатньо розвинена інфраструктура, відсутність великої кількості готелів середнього рівня, невідповідність
якості готельних номерів та їх вартості, розбиті автомобільні дороги, відсутність буклетів-путівників по визначних пам’ятках українських міст, які б безкоштовно роздавалися в’їжджають в країну
туристам. Подальший розвиток туризму в Україні передбачає перш
за все розбудову інфраструктури ринку туристичних послуг, яка відповідала б потребам вітчизняних та іноземних споживачів.
Актуальність досліджень пояснюється фактичною відсутністю
інфраструктури туризму як цілісної системи в економіці України.
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Питання, що стосуються змісту поняття інфраструктури ринку
туристичних послуг як економічної категорії, її складових елементів та впливу інфраструктури на ефективність суспільного виробництва, розроблені науковцями недостатньо як в теоретичному, так
і в практичному плані. В той же час існують проблеми, які потребують подальшого більш глибокого вивчення, що пов’язане з їх
складністю і важливістю: на теперішній час не існує загальноприйнятої науково-обгрунтованої концепції розвитку інфраструктури
підприємств туризму.
Проте, Україна має прекрасні умови для організації відпочинку
на берегах і лиманах Чорного і Азовського морів, водойм і річок,
в Кримських горах і Українських Карпатах.
Наприклад, південний берег Криму характеризується м’яким
субтропічним кліматом середземноморського типу. Окрім традиційних баз відпочинку, санаторіїв та туризму існують інші напрямки бізнес діяльності. Зокрема необхідно звернути увагу на побудову тренувальних баз для футбольних клубів. Цей захід дасть змогу
отримувати кошти за використання баз не лише вітчизняними, а й
зарубіжними футбольними клубами. Температурні умови є дуже
сприятливими для підготовки команд на протязі усього року, особливо під час зимового періоду, коли більшість вітчизняних футбольних клубів виїжджає на збори за кордон.
Залучивши інвестиційні кошти, частку доходів від отриманих за
реалізацію путівок, розширяти сітку пансіонатів, турбаз, санаторіїв. Також необхідно продовжити капіталовкладення на реконструкцію діючих родовищ лікувальних мінеральних вод, та покращення
матеріально-технічної бази санаторіїв, з наближенням їх до світових стандартів.
Важливою перевагою ефективного функціонування рекреаційного комплексу стало б зменшення сезонності в роботі курортів,
особливо морських, тобто створення умов для цілорічного обслуговування. На маркетинг подорожей і туризму дуже могутньо впливає
Інтернет. Тому важко переоцінити важливість привертання потенційних туристів через електронні медіа-носії.
Щоб розвивати туристичний бізнес, необхідно забезпечити
туристам комфортні і безпечні умови для проїзду; сприяти оформленню віз; провести будівництво та роботи малих мотелів і готелів
сімейного типу, які можуть стати джерелом валютних надходжень;
розгорнути реалізацію проектів з будівництва готелів високої категорійності.
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Туристичний бізнес потребує значних капіталів та експертного
підходу, але за умови грамотного планування та ефективної реалізації проектів, туристичний бізнес є надзвичайно прибутковим.

РЕГУЛЯТИВНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОЇ КРИЗИ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Ємцова Ю. А.
V курс, група 5МФ, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (050) 083-71-49
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.

Регулятивним причинам, які є результатом діяльності суб’єктів
системи державного управління банківською системою України,
що не змогли підготувати банківську систему до кризи, приділяється недостатньо уваги, хоча саме вони потребують усунення, в тому
числі шляхом вдосконалення засад державного управління банківською системою.
З’ясування регулятивних причин, недоліків та прорахунків в
управлінні вітчизняною банківською системою доцільно з погляду
на визначення сучасних тенденцій її розвитку.
Дослідження причин виникнення кризи вітчизняної банківської системи 2008–2009 років міститься в працях багатьох вітчизняних науковців, серед яких: О. Барановський, Т. Вахненко, А.
Гальчинський, О. Сарахман та інші.
Варто зазначити, що засади, за якими здійснювалось регулювання та нагляд за вітчизняною банківською системою в цей період
не мали упереджувального характеру. Вони акцентували увагу на
оцінці подій, що вже сталися. Внаслідок цього, реагування та заходи впливу з боку НБУ, як основного суб’єкта системи державного
управління банківською системою України, було спізнілими.
В Україні система нагляду за банківськими установами перевагу
віддає нагляду за окремими банківськими установами. В банківській
системі України існує концентрація банківських активів і капіталу за
обмеженою групою банківських установ. Станом на 01.01.2012 на 17
банків України І-ї групи за класифікацією НБУ припадало 67% активів вітчизняної банківської системи та 58% капіталу.
Оцінка ризиків у діяльності банків здійснюється НБУ на підставі методів, що визначені в «Методичних вказівках з інспектуван76
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ня банків «Система оцінки ризиків», схвалених Постановою Правління НБУ від 15.03.2004 № 104. Відпоавідно до данної методики,
більше 90% банківських установ мали до часу настання кризи
помірні рівні ризиків. Виходячи з цьогозакономірно, що якість
управління ними потребує вдосконалення.
На час настання кризи в банківській системі мали місце підвищенні рівні кредитного, валютного ризиків та ризику ліквідності.
Криза платоспроможності у окремих «найбільших» та «великих»
вітчизняних банках таких як, ТОВ «Укрпромбанк», ВАТ КБ
«Надра», ПАТ «Родовід Банк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АКБ «Київ»,
за класифікацією НБУ, не була вчасно виявлена та попереджена,
а лише констатована. До того ж, фінансова звітність банківських
установ, що надавалась до НБУ, не завжди відображала реальний
рівень ризиків, на які вони наражались.
Зазначені факти дозволяють стверджувати, що вітчизняні регулятори банківської системи не мали чіткої картини ні щодо рівня
системних ризиків банківської системи, ні щодо рівня ризиковості
окремих банківських установ. Слід також зважити на недостатність
ефективних механізмів та інструментарію стратегічного та тактичного характеру для упередження кризових явищ, а також подолання та мінімізації негативних наслідків кризи у органів державного
управління макро та мезорівня.
Система державного управління банківською системою виявилась неспроможною попередити світову фінансову кризу, протистояти їй, а її дії були не завжди ефективними, адекватними, часто —
невчасними. За результатами оцінки стійкості країни до глобальної
кризи в 2009 році, що здійснюється Швейцарською міжнародною
школою бізнесу, стійкість України була оцінка як одна з найгірших
і з 57 країн, що оцінювались, вона опинилась на 56 місці.
Регулятивні причини є одними з головних, що не сприяли усуненню існуючих недоліків та мінімізації ризиків в вітчизняній банківській системі та в функціонуванні її елементів, а також не дозволили швидко усунути негативні наслідки світової фінансової кризи
та кризи банківської системи України 2008-2009 років.
Такий стан речей є неприйнятним, адже банківська система
є вкрай важливою для держави та економіки України. Усунення
цих недоліків, а також розробка нової та вдосконалення діючої
законодавчої та нормативно-правової бази з питань банківської
діяльності, те що вимагає додаткової уваги та негайних, ефективних дій.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЛОМБАРДІВ
ЯК СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРДНИЦТВА
Ємцова Ю. А.
V курс, група 5МФ,
спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (050) 083-71-49
Науковий керівник: Чернявська Т. А., к. е. н., доцент

Ефективна діяльність кредитної системи будь-якої країни є
надзвичайно умовою розвитку національної економіки. Це пов’язано з тим що саме кредитні установи мають змогу акумулювати
тимчасово вільні кошти, що спрямовуються в ті галузі, що найбільше їх потребують та зможуть їх ефективно використати.
Питання діяльності ломбардів досліджували: Абакуменко О. В.,
Данилович С. В. «Позиціонування ломбардів на ринку фінансових
послуг», Обушна О. М. «Зарубіжний досвід розвитку ломбардних
послуг», Науменкова С. В. «Сутність ломбардної діяльності на ринку
фінансових послуг», Бутенко К. «Філософія про ломбардство».
Метою статті є дослідження сучасного стану ломбардних установ в Україні, виявлення основних проблем діяльності зазначених
установ та розробка заходів щодо їх вирішення.
В сучaсних умoвaх кpизи і нeстaбільнoї ситуaції в Укрaїні лoмбapди стaли «пaличкoю-виручaлoчкoю» для тиx, кoму пoтрібнo
швидкo i бeз прoблем oтримaти грoші нa нeвeликий тepмiн. Зрoзумiлo, щo зa тaкe зaдoвoлeння пoтрібнo будe плaтити.
Ломбарди — бізнес із високим рівнем рентабельності — 30–40%.
Інвестиції в даний бізнес окуповуються, за два-чотири роки.
Цей бізнес побудований на наданні людям кредитів за більш
простою процедурою, ніж банківський кредит. Саме тому, що отримати гроші більшості людей хочеться швидко, послуги ломбардів
завжди користувалися. При цьому для ломбарду ризик неповернення кредитних коштів зведений до мінімуму, адже гроші видаються тільки під заставу і на суму від 50% до 90% його оцінної вартості, залежно від виду активу. За прогнозами експертів, ринок
ломбардів, ще як мінімум кілька років залишиться основним джерелом кредитування для населення і малого бізнесу.
Ломбарди в Україні можуть створюватися тільки в організаційно-правовій формі повного господарського товариства. Заснов78
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никами та учасниками повних товариств можуть бути як юридичні
так і фізичні особи. Всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по
зобов`язанням товариства всім своїм майном.
Протягом 2011 р. кількість діючих ломбардів в Україні зросла на
30 одиниць, з 426 до 456 установ. Тенденція зростання кількості
ломбардів пов’язана, перш за все, із забезпеченням ними першочергових потреб фізичних осіб у грошових коштах та відсутності
розвиненого кредитування зі сторони банків.
На відміну від банків та кредитних спілок, ломбарди надають
невеликі за вартісними обсягами кредити. Так, за підсумками 2011 р.
середній розмір кредиту , виданого вітчизняними ломбардами,
складав 780,2 грн., що на 31,2% більше, ніж за підсумками аналогічного періоду 2010 р.
Динаміка обсягу виданих кредитів та середнього розміру кредиту за 2010–2012 рр. має тенденцію до зростання.
За результатами 2011 р. відбулась зміна структури залучених
ломбардами коштів. Так, якщо станом на 01.10.2011 р. на кредити
банків припадало 53,4%, а на кошти юридичних осіб — 46,6%,
то станом на 01.10.2012 р. ці показники складали 71,3% та 27,7%
відповідно. Тобто ломбарди почали залучати більше коштів на
платній основі від банків, і менше — від юридичних осіб. Обсяг
коштів, які ломбарди залучають від фізичних осіб, є досить незначним.
Ломбарди залишаються одним з найбільш консервативних
і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб: вони орієнтовані на видачу дрібних та короткострокових кредитів, виконують
функцію соціально-економічних стабілізаторів в умовах будь-яких
економічних змін.
Діяльність ломбардів регулюється на сьогодні значною кількістю нормативно-правових актів, які через недостатню правову
визначеність окремих норм негативно впливають на розвиток ломбардної діяльності в Україні. Проект Закону України «Про ломбарди і ломбардну діяльність» є однією з ланок удосконалення і розвитку фінансової системи держави. Але досі не існує спеціального
закону, який би повністю регулював створення та діяльність ломбардів в Україні.
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ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА,
ЇХ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
Желницька М. В.
6 курс спеціальність «Облік і аудит»
Науковий керiвник: Матюха М. М., к. е. н., доц.

За загальними положеннями Положення (стандартами) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» господарськофінансова діяльність підприємства складається із звичайної діяльності та надзвичайних подій.
Згідно П(С)БО 3 звичайна діяльність — будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.
У бухгалтерському обліку доходи — це збільшення економічних
вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань,
внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за
винятком зростання капіталу за рахунок внесків засновників підприємства).
Дохід — основне джерело покриття здійснених підприємством
витрат та формування прибутку. Це один із найголовніших показників, що впливає на фінансовий стан підприємства. Дохід включає
як дохід від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій.
Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання і позначається різними
назвами, а саме: продаж, гонорари, відсотки, дивіденди та роялті.
Прикладами звичайної діяльності є виробництво та реалізація
продукції, розрахунки із постачальниками, покупцями та замовниками, працівниками, податковими органами, банківськими установами тощо. До звичайної діяльності підприємства належать також
курсові різниці, списання знецінених запасів, переоцінка короткотермінових інвестицій, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення податкового законодавства, тобто операції,
які супроводжують звичайну діяльність підприємства.
З метою відображення в обліку і фінансовій звітності, зокрема у Звіті
про прибутки та збитки, доходи поділяються за видами діяльності.
Звичайна діяльність, в свою чергу, поділяється на операційну та
іншу — фінансову та інвестиційну.
80

в сучасних умовах

Секція 1

Згідно з ПБО 15 Доход визнається під час збільшення активу чи
зменшення зобов’язання, що обумовлюють зріст власного капіталу
за умови, що оцінка доходу може бути вірогідно визначена. Цей
критерій визнання застосовується по кожній операції.
Не визнаються доходами такі надходження, як ПДВ, акцизний збір,
інші податки й обов’язкові платежі, що підлягають перерахуванню
в бюджетні і позабюджетні фонди. Так само не визнається сума надходження по договорах комісії, агентським і іншим договорам на користь
комітента, суми попередньої оплати чи аванси, застава на погашення
позички, а також надходження, що належать іншим особам.
Визнані доходи класифікуються по таких групах:
– доход чи виторг від реалізації продукції, робіт, послуг;
– інші операційні доходи;
– фінансові доходи;
– надзвичайні доходи.
Аудитор повинен знати правила визнання доходів підприємства:
1. Доход чи виторг від реалізації продукції (робіт, послуг) визнається у випадку наявності наступних умов:
– покупцю передані ризики і вигоди, зв’язані з правом
власності на продукцію чи товар;
– підприємство не здійснює надалі керування і контроль за
реалізованою продукцією;
– сума доходу може бути вірогідно визначена;
– є імовірність, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод підприємства і витрати, пов’язані з цією операцією можуть бути вірогідно визначені.
2. Доход не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією,
товарами, роботами, що є подібними за призначенням і мають
однакову справедливу вартість.
3. Доход, пов’язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі
ступеня завершення операції на дату балансу, у випадку, якщо він
може бути вірогідно визначений.
4. Якщо доход чи виторг від надання послуг не може бути вірогідно оцінений і немає імовірності відшкодування цих витрат, то
доход не визнається, а витрати не визнаються витратами звітного
періоду. Якщо надалі сума доходу буде вірогідно оцінена, то він буде
визнаний за цією оцінкою.
5. Цільове фінансування не визнається доходом, поки не має
підтвердження того, що воно буде отримано підприємством і що
підприємство виконає умови фінансування.
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Отримане цільове фінансування визнається доходом того
періоду, в якому були зроблені витрати.
Доходи, що виникають у результаті використання активів іншими сторонами, визнаються у вигляді відсотків, роялті та дивідендів.
6. Для обліку і узагальнення інформації про доходи і результати
діяльності підприємства призначений 7 клас рахунків. Рахунки з 70
по 78 — це рахунки, на яких відбиваються доходи. Рахунок 79 призначений для узагальнення інформації про фінансові результати
діяльності підприємства.
У бухгалтерському обліку для обліку доходів Планом рахунків
передбачено 7 клас рахунків — «Доходи і результати діяльності».
Цей клас рахунків можна вважати тимчасовим, оскільки він закривається в кінці кожного звітного періоду. Ці рахунки відображають
стан доходів за певний звітний період. Тимчасові рахунки починають новий звітний період із нульового сальдо, на яких накопичується інформація про доходи за даний період, що дає змогу використовувати накопичену інформацію при складанні проміжної
звітності (квартальної, за півроку, за дев’ять місяців).У кінці періоду рахунки доходів (як, до речі і рахунки витрат) закриваються
через списання їх сальдо на рахунок 79 «Фінансові результати».
Інструкція до нового Плану рахунків дозволяє закривати рахунки
доходів та витрат щомісяця або по закінчені звітного року.

МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО РОЛЬ
У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Закидальський А. А.
ІІІ курс, група ФН-31,
спеціальність «Фінанси та кредит»
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викл.

Актуальність проблеми полягає в тому, що міжнародний кредит
є важливою складовою сучасних міжнародних економічних відносин. Суб’єктами кредитних відносин на міжнародному рівні є держава, фінансові установи, підприємства, фізичні особи тощо.
Кожний із зазначених суб’єктів має власні економічні інтереси як
кредитор чи позичальник. Однак, у будь-якому разі проблема
ефективного використання наданих чи отриманих кредитів є нагалною для кожного з них.
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Найбільший вплив на стабілізаційну політику України здійснюють такі провідні МФО, як Міжнародний валютний фонд (МВФ),
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Головними напрямками стабілізаційного й адаптаційного впливу цих організацій є фіскальна, грошово-кредитна й валютна політика.
Згідно з Меморандумом між МВФ та Україною, український
уряд взяв на себе зобов’язання в 2011 р. зменшити дефіцит державного бюджету до 3,5% ВВП, а в 2012 р. — майже до 2,5% ВВП. Для
реалізації цих зобов’язань уряд змушений був здійснити реформу в
системі оплати праці в державному секторі, провести непопулярні
заходи в сфері оподатковування, пенсійного забезпечення.
Аналізуючи Закон України «Про державний бюджет України на
2009 рік», а також аналогічні закони на 2010 та 2011 рр., 2012 та 2013 рр.,
неважко помітити, що видатки перевищують доходи: 2009 р.: доходи :
245309356,4 тис. грн, видатки : 274156440,7 тис. грн. (дефіцит бюджету
становив 28847084,3 тис. грн); 2010 р.: доходи : 254995704,1 тис. грн,
видатки : 307748182,9 тис. грн (дефіцит бюджету становив
52752478,8 тис. грн); 2011 р.: доходи : 300619397,8 тис. грн., видатки :
339021503,1 тис. грн.. (дефіцит бюджету становив 38402105,3 тис грн);
2012 р. доходи : 373960236,2 тис.грн., видатки 413605,316 (дефіцит бюджету становив 38807222,1 тис.грн.); 2013 р. доходи: 362830144,1 тис. грн.,
видатки 412060560,7 тис.грн. (дефіцит встановлено не більше 50532,0).
Платіжний баланс України за період 2002—2012 рр. дозволяє класифікувати національну економіку в поточному періоді як націю-дебітор.
За оцінками ВЕФ, Україна відноситься до країн, які знаходяться на другій стадії економічного зростання, за індексом глобальної
конкурентоспроможності, розрахованим для періоду 2011–2012 рр.
Україна займає 82 місце з 142 країн.
За даними рейтингу Doing Business-2012, підготовленого
Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC),
Україна за показниками сприятливості ведення бізнесу посіла загальне 152-те місце з можливих 183, опустившись за останній рік на
3 позиції.
Позитивними наслідками отримання кредитів МВФ у короткостроковій перспективі варто вважати досягнення поточних
цілей: стабілізація банківського сектору, фінансування імпорту
і забезпечення внутрішнього ринку необхідними товарами з метою
недопущення розкручування інфляційної спіралі, збереження імпортозалежного вітчизняного виробництва, угамування ажіотажного
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попиту на іноземну валюту тощо. У середньостроковій перспективі
позитивним наслідком можна вважати створення достатніх валютних резервів для повернення кредитів із відсотками. Стратегічною
перевагою може стати підвищення рівня конкурентоспроможності
національної економіки, ліквідації чи послаблення ознак дуалістичності її розвитку.
Міжнародні фінансові організації мають велике значення для
реалізації Україною стабілізаційної політики та покращення економічного становища. Співпраця України з МФО веде до формування
конкурентного ринкового середовища, поліпшення макрофінансових показників стабілізації, активізації інвестиційних процесів,
стимулювання розвитку приватного підприємництва.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Закрева Р. В.
IV курс, спеціальність 6 .030508 «Фінанси і кредит»
Кіровоградського інституту розвитку людини.
Науковий керівник: Буткевич О. В., к. е. н., зав. каф.

Обліковий процес на підприємстві на сучасному етапі розвитку
технологій передбачає безпосередню участь у ньому осіб, уповноважених на складання первинних документів, обліковців, бухгалтерів, головного бухгалтера, керівника. До процесу збору й поширення економічної інформації також може бути залучено інших
працівників підприємства.
Розглядаючи питання функціональності, слід відзначити, що
встановлення правил, обмежень поведінки і примушення до дій у
визначеному порядку, інформування індивідуумів та суб’єктів економічних відносин про їхній зміст забезпечує передбачуваність дій
у сфері бухгалтерського обліку.
Необхідність інституціоналізації сфери бухгалтерського обліку
зумовлена потребою у високій якості фінансової та інших видів
звітності, що складаються за даними бухгалтерського обліку, для
прийняття управлінських рішень в умовах розмежування функцій
володіння й управління, опосередкованості зв’язку інвестора з
об’єктом капіталовкладень, що генерує прибуток, тобто реальним
підприємством, важливим соціальним значенням інформації про
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фінансово-майновий стан суб’єктів економічних відносин, у т. ч.
для збалансування процесу управління перерозподілу ВВП, а також
забезпечення соціального характеру економічного розвитку.
Загальні засади державного регулювання у сфері бухгалтерського обліку визначає Господарський кодекс, який установлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності. По-перше, у Кодексі визначено, що ведення бухгалтерського
обліку й подання фінансової звітності є не правом, а обов’язком
підприємств і організацій. По-друге, встановлено загальні основи
забезпечення достовірності даних фінансової звітності. Так, майновий стан підприємства визначається сукупністю належних йому
майнових прав і майнових зобов’язань, що відображається в бухгалтерському обліку його господарської діяльності згідно з вимогами закону. Юридичні особи зобов’язані на основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітність за формами,
передбаченими законодавством, проводити інвентаризацію належного їм майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності, надавати фінансову звітність відповідно до
вимог закону та їхніх установчих документів.
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності визначає Закон України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Він
поширюється на всіх юридичних осіб, створених згідно із законодавством, незалежно від їхніх організаційно-правових форм і форм
власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність відповідно до законодавства.
Законами України «Про Національний банк України» і «Про
банки і банківську діяльність» визначено правові засади організації
та ведення бухгалтерського обліку в банківській сфері.
Національний банк України встановлює порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в банках.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.
Зважаючи на викладене, можна зробити висновок, що бухгалтерський облік має багаторічну традицію і сформовану модель
неформального регулювання поведінки в цій сфері. В бухгалтерському обліку механізм дотримання формальних правил заснований
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на примусі. Згідно із законодавством усі підприємства зобов’язані
вести бухгалтерський облік. Моніторинг здійснення цієї діяльності
через відповідну звітність має систематичний характер.
Відповідальність за порушення законодавства є кримінальною,
адміністративною та економічною.
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Іванов В. В.
ІV курс, група МК-41, спеціальність «Маркетинг»,
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ,
к. тел. (098) 415 13 43
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Інструментом практичної реалізації маркетингової стратегії
розвитку комерційного банку є комплексна політика, що являє
собою сукупність планів і програм спеціалізованого призначення.
Об’єктами їх застосування є основні елементи системи маркетингмікс: товар (послуга), ціна, система збуту, маркетингові комунікації. Слід підкреслити, що в сучасних умовах головний об’єкт конкуренції між банками — не сам банківський продукт, а рівень та
якість сервісу, що «додається» до нього. Широкий асортимент
сучасних банківських технологій (інтернет-банкінг та фінансові
портали, система «клієнт-банк», мобільний банкінг, он-лайн кон86
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сультація, розширення номенклатури і можливостей використання
пластикових карток та ін.), персональний менеджер для кожного
клієнта, гнучкий графік роботи спеціалізованих відділень, розширення мережі банкоматів та центрів самообслуговування — це далеко не повний перелік сучасних маркетингових засобів просування
банківського продукту на ринок.
Зазначимо, що багато видів банківських послуг вимагають безпосереднього контакту банківського менеджера зі споживачем.
Неможливо будь-який продукт перетворити в технологічну інновацію в силу його специфічності. Тому, виходячи з цього, слід підкреслити важливість створення такої атмосфери всередині банківської установи, яка забезпечувала б максимальну лояльність
споживачів.
Важливість послідовної орієнтації на маркетингову стратегію
розвитку можна проілюструвати на прикладі ПАТ «Дельта-Банк».
Зареєструвавшись на початку 2006 року, дана фінансова установа
змогла за короткий час відвоювати собі значну частку сегмента споживчого кредитування. Впровадження маркетингової стратегії розвитку відбулося в два етапи:
1. Вже з самого початку ідеологія Дельта-Банку полягала в проникненні в той сегмент ринку споживчого кредитування, який
залишився поза увагою потенційних конкурентів, а саме: магазини
побутової техніки та електроніки. В результаті була створена широка мережа дистрибуції, одна з найбільших у сегменті.
2. Наступний етап — технологія роботи з клієнтом і просування
інших продуктів. Ключовий елемент стратегії — проактивність,
тобто не чекати, коли у клієнта з’явиться необхідність в новому
продукті, а намагатись передбачити його потреби й очікування.
Дельта-Банк виходить із максимального задоволення потреб клієнта у власній ніші, що, у свою чергу, обумовлює подальші дії банку.
Спочатку клієнт отримує споживчий кредит, потім у нього з’являється необхідність у кредитній карті, далі в автокредиті та ін.
Таким чином, частина клієнтів «виростає» зі свого сегмента. Їм
потрібен новий сервіс, нові продукти і нові підходи, хоча вони й
самі про це не здогадуються.
Отже, маркетингова стратегія банку — це не просто функціональна стратегія управління, в рамках якої банк запроваджує найсучасніші стандарти обслуговування і прагне досягти такої якості
надання послуг, при якій взаємодія із банком приносить клієнтам
задоволення. Маркетинг є концептуальною лінією поведінки
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банку, всебічно впливає на його діяльність і структуру управління.
З розвитком і вдосконаленням маркетингу посилюється його вплив
на споживачів банківських послуг. Цілком очевидно, що маркетинг
стає інтегратором зовнішньої і внутрішньої діяльності банку,
основною ланкою в розробці маркетингової стратегії установи на
ринку фінансових послуг.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Кардаш Н. В.
5 курс, група БС–52,
спеціальність «Банківська справа»
Миколаївський міжрегіональний інститут
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент кафедри

В умовах економічної глобалізації, коли у тій чи іншій частині
світу час від часу спалахують валютні, банківські та фінансові
кризи, загострюється питання щодо забезпечення у кожній країні
стабільного економічного розвитку, який значною мірою залежить
від надійності банківського сектору. Визначальними факторами
при формуванні довіри з боку вкладників, партнерів, інвесторів до
банків є фінансова стійкість та стабільний розвиток останніх.
Проблема забезпечення та зміцнення фінансової стійкості банків — складна та до кінця не розв’язана, не породжена сьогоденням, так як має корені й у минулому. Вона присутня у розвинутих
країнах ринкового типу і набула загальнонаціонального значення
і для України, що значною мірою зумовлено специфікою розвитку
вітчизняних банків. Саме тому ефективне управління і забезпечення власної фінансової стійкості має бути обов’язком та основним
стратегічним завданням кожного комерційного банку.
Фінансова стійкість комерційного банку — це складова характеристика фінансової стабільності, його надійності, показниками
якої, в свою чергу, є капітальна стійкість, ліквідність, прибутковість
та ризик комерційного банку.
Процес управління передбачає застосування певних методів,
основними з яких є наступні:
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1. Планування — передбачає необхідність постановки цілей,
визначення тактики і стратегії досягнення основної мети (забезпечення фінансової стійкості банку). Зважаючи на те, що стратегічною метою комерційного банку в даному випадку є забезпечення
фінансової стійкості, то саме фінансове планування в механізмі, що
розглядаємо, слід спрямовувати, на нашу думку, на перетворення
стратегічної мети у конкретні (абсолютні та відносні) значення фінансових показників через використання відповідних інструментів.
2. Аналіз основних елементів, що визначають стійкий фінансовий стан комерційного банку. Аналіз дає змогу виявити причиннонаслідкові зв’язки різних аспектів діяльності банку. Саме за
допомогою аналізу можна швидко розрахувати, як змінюються фінансові показники, що визначають рівень фінансової стійкості та
відповідно до цього прийняти обґрунтоване управлінське рішення,
спрямоване на її забезпечення.
3. Оцінка та регулювання фінансової стійкості комерційних
банків, що здійснюють за допомогою комплексу прийомів та методик. Слід підкреслити, що можна виділити напрямки оцінки
фінансової стійкості комерційних банків та регулювання нею: поперше, пряме (зовнішнє) регулювання й обов’язкова оцінка; подруге, саморегулювання (внутрішнє регулювання) та самостійна
(ініціативна) оцінка.
4. Контроль полягає у перевірці відповідності отриманих
результатів запланованим показникам, оптимальні значення яких
сприяють підвищенню рівня фінансової стійкості комерційного
банку. Для належного контролю за рівнем фінансової стійкості банків та ефективного управління останньою слід дотримуватися проходження всіх стадій контролю (попередній, поточний, наступний), із боку як органів нагляду, так, і комерційних банків.
Отже, ефективне функціонування розглянутого механізму
управління фінансовою стійкістю комерційного банку, через узгодження управлінських рішень та досягнення певних пропорцій між
усіма складовими компонентами, забезпечить досягнення стратегічних і тактичних фінансових цілей банку, сприятиме підвищенню
рівня прибутковості, зниженню ризиків, контролю та підтриманню
ліквідності й платоспроможності на достатньому рівні, що в кінцевому підсумку, безумовно, позитивно вплине на забезпечення
фінансової стійкості комерційного банку.
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СВІТОВІ ФІНАНСОВІ КРИЗИ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ
БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ
Карнарук О. В.
IV курс, ЗПЗ-41, спеціальність «Правознавство»,
Університет «Україна»,
Науковий керівник: Стожок Л. Г., к. е. н., доцент

Сучасна фінансово-економічна криза, пов’язана з недоліками
в організації грошової системи, яка вибухнула останнім часом і охопила весь світ, розорює країни, банки, страхові організації, підприємства,позбавляючи широкі верстви населеннязасобів до існування.
Ця криза свідчить проте, що у здійснюваній фінансово-грошовій
політиці допущені серйозні прорахунки, через що вона не відповідає вимогам життя.
Створено умови для існування спекулятивних афер на мільярдні
сум. За допомогою подібних засобів відбувається пограбування мільйонів людей у всьому світі. Недосконала організація світової валютної
системи призвела до небаченого відриву руху грошей від товарної маси.
Відсутнє правильне розуміння процесів, які відбуваються в сучасних грошових механізмах, що не дозволяє виробити відповідні
практичні рекомендації.
Світові втрати від фінансової кризи становлять за останні роки
5 трлн. дол. Це 160 бюджетівУкраїни. Світова економіка перебуває
у станівеликої нестійкості, ризикуючи дійти донайбільшого краху
з часів Великої депресії.
На мою думку, для подолання економічної кризи та її негативних наслідків необхідно:
– надання банкам державних гарантій за зарубіжними
позиками в іноземній валюті;
– зобов’язання банків, яким була надана державна допомога,
у пріоритетному порядку кредитувати стратегічні галузі економіки;
– значна допомога малому та середньому бізнесу;
– підтримка експортерів промислової продукції окремих
стратегічних галузей;
– створення нових робочих місць, завдяки реалізації державою
масштабних інфраструктурних проектів;
– створення системи страхування інвестиційних ризиків при
реалізації довгострокових проектів;
90

в сучасних умовах

Секція 1

– впровадження пільг, спрямованих на стимулювання енергозбереження та впровадження інноваційних технологій;
– переорієнтація бюджетних видатків із соціального спрямування
на розвиток державної інфраструктури та реальної економіки,
державні інвестиції з метою створення нових робочих місць.
Як показує світовий досвід, кожна криза є унікальним явищем,
проте на основі розроблених алгоритмів можливо визначити сутнісні
особливості, що у свою чергу створює умови для прогнозування перебігу подій. Правильна класифікація фінансової кризи дозволяє своєчасно виявити основні причини, які виступили пусковим механізмом
у кожному конкретному випадку та визначити комплекс заходів для
симптоматичного та етіологічного реагування на фінансову кризу.
Наприклад, щодо України не викликає сумнівів закономірність
катастрофічних наслідків для економіки та поточною втратою незалежності у проведенні внутрішньої та зовнішньої економічної політики з метою отримання міжнародного кредитування.
Зараз, на початку 2013 року уряд країни почав відкрито говорити про те, що Україна знаходиться у кризовій ситуації та потребує
радикальних дій до її подолання. Офіційно оприлюднена інформація говорить про те, що у підсумку на кінець 2012 року, ми мали
зниження машино будівництво на 6%, сільськогосподарське виробництво на 4,5%, будівництво на 13,8%, а як наслідок скорочення податкових платежів, що ніяк не наповнюють держбюджет. І все
це наслідки програми 2010-2014 рр, що спрямовані на розвиток.
Методи, якими уряд планує подолати кризову ситуацію, нагадують
дідівські, а саме, підвищення податку за опалювання, та зниження
рівня та обсягів преференцій. Експерти, вважають, така короткострокова програма не поліпшить становище, а може його і погіршити.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Кардонська Г. А.
V курс, група КД-51,
спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність»,
Миколаївський інститут
Науковий керівник: Сидорець Л. В., доцент кафедри

В умовах трансформації економіки України ефективність функціонування підприємств різних розмірів, галузей, організаційно-правових форм та форм власності залежить в значній мірі від ефективності
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функціонування їх збутових систем. Ринкова система господарювання, яка склалася в Україні, потребує перегляду форм та методів
підходу до організації збутового процесу в країні в цілому та на
великих вітчизняних підприємствах.
Застосування логістичної концепції дає змогу створити ефективну основу управлінської, господарської і виробничо-збутової діяльності підприємства як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках.
На принципах логістики будує свої системи переважна більшість
провідних компаній світу. На підставі системного аналізу сутності,
структури та особливостей збутової діяльності у сучасній ринковій
системі з’ясовано теоретичні основи ефективного функціонування
дистрибуційних систем підприємств. Узагальнення думок вчених
дало можливість сформувати визначення збуту, складової частина
логістичної маркетингової діяльності підприємства, яка складається
з цілісного процесу доведення продукції до кінцевого споживача
шляхом використання логістичних заходів щодо вивчення потреб,
формування та стимулювання попиту на продукцію підприємства
для задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.
В сучасних умовах можна виділити три підходи до підвищення
ефективності логістичної діяльності підприємства:
– посилення взаємодії між різними функціональними ланками за
рахунок покращення різних економічних механізмів використання
яких виступає як один з основних шляхів забезпечення координації
між різними функціональними областями в межах підприємства;
– досягнення необхідного рівня координації через організаційні перетворення в структурі управління підприємством;
– підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства
на основі використання ЕОМ і спеціалізованих інформаційних систем.
При традиційній організації управління на підприємстві виокремлюються спеціальні підрозділи, що займаються конкретним
видом логістичної діяльності: постачанням, перевезеннями, складуванням, збутом тощо.
Логістичне управління в цьому випадку стає проблематичним,
оскільки у кожного підрозділу на підприємстві є власні цілі, об’єктивно обумовлені специфікою і пріоритетами його конкретної діяльності, внаслідок чого кожна логістична сфера підприємства підвищує ефективність власної діяльності за рахунок ефективності інших
сфер і, найголовніше, за рахунок загальної ефективності роботи підприємства. Таким чином, основними недоліками відсутності централізованої системи управління логістикою на підприємстві є:
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– погана координація діяльності різних підрозділів підприємства;
– конфлікт цілей різних підрозділів одного підприємства;
– утворення надмірних запасів усіх видів;
– проблеми в обміні інформацією між підрозділами;
– відсутність інформації по загальних логістичних витратах і як
наслідок відсутність можливості управління ними;
як наслідок — зниження ефективності діяльності підприємства.
Цілеспрямоване використання ефекту зниження загальних
логістичних витрат можливе лише в інтегрованій логістиці. Отже,
можливими напрямами діяльності для забезпечення високої ефективності логістики можуть бути: інтеграція складування, транспортування і системи створення запасів в єдиний механізм; економічне забезпечення постачання, виробництва і збуту; визначення
найбільш економічних розмірів відвантажень; вибір способів перевезень і видів транспорту; вироблення оптимальних схем складування і тактики поповнення запасів.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА
НА ПРИКЛАДІ КП «РАЙСПОЖИВСПІЛКИ»
Касянчик Л. В.
V курс, група ЕПМ-5, спеціальність «Економіка підприємства»,
Рівненський інститут, к. тел. (097)-7060921
Науковий керівник: Стахів О. А., к. е. н., доцент

Збут слід розглядати в якості найважливішого інструменту маркетингової діяльності, на якому ґрунтується конкурентна перевага
підприємства на ринку. В сучасних умовах функціонування торговельних підприємств на ринку, що характеризуються підвищеним
рівнем ризику і невизначеністю, використання маркетингового підходу до організації збутової діяльності є єдиною і необхідною передумовою її вдосконалення, що забезпечить їм не тільки короткочасний комерційний успіх, але й посилить стратегічне спрямування.
Системи управління збутовою діяльністю, що повинно базуватися на певній теоретичній концепції, а проводити його на підприємствах повинні відповідні організаційні структури. Таке оцінювання передбачає вирішення комплексу питань, пов’язаних з вибором
і обґрунтуванням стратегічного напрямку збутової діяльності;
визначенням показників для контролювання збутової діяльності,
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оцінюванням впливу факторів мікросередовища на дієвість даної
системи.
Важливим моментом у визначенні теоретико-прикладних засад
елементів системи управління збутовою діяльністю є дослідження
інструментарію інформаційного та аналітичного забезпечення
збуту. З метою виявлення уподобань споживачів, аналізу конкурентів і, загалом, для удосконалення інформаційного забезпечення про
стан ринку необхідно підприємствам постійно проводити маркетингові дослідження. Організаційна структура управління збутом на
підприємстві — це сукупність управлінських і виробничих підрозділів, що організовують і здійснюють комплекс збутових операцій по
доведенні готової продукції споживачам відповідно до їх вимог.
На підприємстві КП «Райспоживспілка» немає окремого відділу збуту. Збутовою діяльністю на підприємстві здійснюють два
менеджери та рекламний агент. Тому на сучасному етапі для підприємства можна запропонувати реорганізацію відділу.
Пропонуємо наступні шляхи вирішення удосконалення збуту
на підприємстві-виробнику:
– реорганізація відділу постачання та відділу збуту;
– розширення збутової мережі підприємства шляхом відкриття
кіоску кондитерських виробів;
– пошук дистриб’юторів у інших західних областях України;
– раціональний вибір рекламо носіїв, як ефективного способу
реалізації власної продукції.
Основна мета реорганізації відділу — забезпечення більш
активної збутової діяльності. Служба збуту повинна бути самостійним структурним підрозділом підприємства, інакше, як показує
досвід, вона буде мати залежне становище відносно того відділу,
частиною якого вона є.
З метою отримання невеликим за розміром підприємством
інформації про ситуацію на ринку, рівень цін, а також проведення
стимулювання збуту йому доцільно заснувати нову посаду експерта
по дослідженню ринку. Це дозволяє правильно визначити напрямки інвестицій, ефективний спосіб використання ресурсів підприємств, обсяги виробництва та, як результат — отримати прибуток,
достатній не тільки для відтворення виробництва, а і його вдосконалення згідно з вимогами ринку та досягненнями науково-технічного прогресу, розширення сфери діяльності підприємства.
Функцією постачання на підприємстві будуть займаються два
менеджери по постачанню та керівник відділу з постачання.
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Функції відділу збуту буде виконувати відділ збуту, до якого будуть
входити керівник відділу збуту, який суміщатиме обов’язки маркетолога, менеджер по зв’язках з громадськістю, рекламний агент,
менеджер з продаж та експерт по дослідженню ринку.
Отже, КП «Райспоживспілка» має великі перспективи щодо
розвитку, якщо реорганізує відділ збуту, адже там в більшості працює молодий досвідчений персонал, що проходив професіональну
підготовку з сучасними і новими поняттями тих чи інших речей,
тим більше, що молоді люди більш кмітливіші і енергійніші, а робочий досвід у різних ситуаціях додасть їм більше впевненості та
навиків.

КОМПЛЕКСНІСТЬ, ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Кисіль В. М.
V курс, група МК–51/12 м, спеціальність «Маркетинг»,
ВМУРОЛ «Україна» к. тел. (093) 460-59-80
Науковий керівник: Коротєєва А. В., к. екон.н., профессор

Комунікаційна політика в системі маркетингу — це курс дії підприємства, спрямований на планування і здійснення взаємодії
фірми з усіма суб’єктами маркетингової системи на основі використання комплексу засобів комунікацій, що забезпечують стабільне і ефективне формування попиту і просування пропозиції товарів
і послуг на ринки з метою задоволення потреб покупців і отримання прибутку.
Маркетингові комунікації в залежності від кінцевої мети впливу на споживача можуть бути поділені на два види:
– комунікації, пов’язані з розробкою, створенням, вдосконаленням товару і його поведінкою на ринку;
– комунікації, пов’язані з просуванням товару в залежності від
фази його життєвого циклу.
Просування здійснюється за допомогою механізму інформування, впливу, переконання і стимулювання покупців, залучення їх
до процесу покупки, купівлі-продажу. Механізм просування приводиться в дію за допомогою комплексного інструментарію, до
складу якого входять реклама, стимулювання збуту, прямий маркетинг, формування громадської думки (паблік рілейшнз), спонсоринг,
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брендинг. Просування може бути організовано шляхом використання одного або, що частіше зустрічається, сукупності інструментів.
Застосування інструментарію забезпечує виконання наступних
основних функцій системи просування:
– стимулювання попиту;
– створення сприятливих умов для цінової еластичності ринкового механізму попиту та пропозиції;
– інформування про властивості та види товару, якість послуг;
– формування і поширення іміджу та престижу фірми;
– оповіщення про розпродажі, ярмарках, виставках;
– нагадування персональним клієнтам або групам покупців про
цінової та товарної політики фірми;
– поширення порівняльної інформації про результати діяльності фірми і фірм-конкурентів;
Засоби комунікації або канали комунікації бувають двох видів:
канали особистої комунікації і канали неособистої комунікації.
Канали особистої комунікації. У каналі особистої комунікації
беруть участь двоє або більше осіб, які безпосередньо спілкуються
один з одним. Це може бути спілкування лицем до лиця, спілкування однієї особи з аудиторією, спілкування по телефону і навіть за
допомогою особистого листування поштою. Канали особистої комунікації ефективні завдяки тому, що надають учасникам можливості і
для особистого звернення, і для встановлення зворотного зв’язку.
Канали неособистої комунікації — це засоби поширення
інформації, що передають звернення в умовах відсутності особистого контакту і зворотного зв’язку. До них відносяться засоби масового і виборчого впливу (реклама в газетах, журналах, по радіо,
телебаченню, на щитах, вивісках, плакатах), заходи подієвого
характеру (наприклад, прес-конференції).
Фахівець з маркетингу повинен мати чітке представлення про
свою цільову аудиторію. Її можуть становити потенційні покупці
товарів фірми, споживачі, що вже користуються їх товарами,
особи, що приймають рішення або впливають на їх прийняття.
Аудиторія може складатися з окремих осіб, груп осіб, конкретних
контактних аудиторій чи широкої публіки.
Практика маркетингової діяльності переконує в тому, що ефективна комунікація можлива тільки при комплексному підході.
Перших три компоненти комплексу комунікації — реклама, стимулювання збуту та зв’язки з громадськістю є невід’ємними і взаємопов’язаними, а так само доповнюючими один одного. Їх роль
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в комунікаційній політиці має важливе значення і створює потужну систему збуту на підприємстві. Завдяки цьому підприємство
отримує можливість створити міцні і довготривалі взаємовідносини зі своїми споживачами. Всі ці інструменти компанії використовують для досягнення рекламних і маркетингових цілей.

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ:
СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Клепка Н. Ф.
4 курс, група 4Аз, спеціальність «Облік і аудит»
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел.(099)255-25-72
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.

Маркетинг — це планування і здійснення всебічної діяльності,
пов’язаної з товаром, з метою здійснення оптимального впливу на
споживача для забезпечення максимального споживання за оптимальної ціни та одержання в результаті цього довгострокового прибутку. Процес становлення та розвитку маркетингу в Україні
можна поділити на чотири періоди: 1. Соціалістичного маркетингу
(70-і рр.); 2. Маркетингу економічної перебудови (80-і рр.);
3. Активного прориву маркетингу (90-і рр.); 4. Новітнього маркетингу (2000–2008 рр.).
На початку 1970-х рр. був створений Український науководослідний інститут торгівлі та громадського харчування, який став
поштовхом для проникнення теорії маркетингу в практику діяльності підприємств України. Діяльність його була спрямована на
дослідження і координацію споживчого попиту з наявними на
внутрішньому ринку товарами, формування вдосконаленої організації технологічних процесів на торговельних підприємствах, розроблення ефективних схем товаропросування продукції, перспективне планування розвитку збутової мережі для виробничих
підприємств.
Наступний етап (1980-і рр.) припадає на здійснені значні економічні перетворення, пов’язані з відповідними економічними,
політичними й законодавчими реформами, спрямованими на розвиток приватного сектору, створення перших кооперативів, фермерських господарств. Проблема, що постала перед власниками
приватного бізнесу, полягала у пошуку клієнтів, постачальників,
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формуванні ефективної системи збуту та просування продукції,
могла розв’язатись за наявності відповідних знань з питань управління ринковими процесами.
Маркетингова політика України у 90-і роки була спрямована на
створення спільних підприємств із зарубіжними партнерами, демонополізацію національної економіки та розвиток усіх видів підприємницької діяльності. Відкритість ринкових кордонів сприяла проникненню в Україну закордонних товарів. Це стало основною
загрозою конкурентоспроможності вітчизняного виробництва споживчих товарів. Ліквідувати загрозу спробували перші підручники
А. Павленко, А. Войчак, В. Герасимчук та створення Української
Асоціації Маркетингу(1997 р.), значною заслугою якої є вихід журналу «Маркетинг в Україні», і проведення Міжнародної науковопрактичної конференції з маркетингу.
Упродовж 2000–2008 рр. відбулося поширення практичного
маркетингу в економічне середовище малого та середнього бізнесу,
нагромадження певного досвіду впровадження маркетингу в діяльність вітчизняних підприємств, активного розвитку ринку маркетингових досліджень і консалтингових послуг. Сучасний маркетинг
повинен базуватися на швидкому, гнучкому плануванні нововведень, в центрі яких завжди повинен бути споживач. Якщо найчастіше пріоритети віддавалися мінімізації ризику виходу на ринок
з новим продуктом, то на сьогодні пріоритети зміщуються у бік
прискорення виходу на ринок, прагнення стати на ньому піонером,
що, як правило, має більшу долю ринка. Маркетингова діяльність
швидше орієнтована на залучення нових споживачів, аніж на утримання існуючих. У маркетингу, що спонукається споживачем,
у якості головного принципу організації діяльності підприємства
розглядаються сегменти споживачів. Більше немає ринків для продуктів, які трішки подобаються всім, — є лише ринки для продуктів, які сильно подобаються комусь.
Можна зробити висновки, що в українській практиці існує ряд
негативних дій, які роблять переважно українські підприємці: хаотичне використання окремих елементів маркетингу, асоціювання
маркетингу лише з рекламою, необґрунтоване застосування західних методик, нетворчий підхід до маркетингової діяльності, орієнтація на короткострокову перспективу, відсутність програм лояльності клієнтів, низький сервіс, відсутність гнучкості та незнання
власних споживачів. У цілому спектр цих помилок створює враження про таку діяльність підприємств, яка спрямована лише на
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отримання якнайбільш високого прибутку не залежно від рівня
задоволення та подальшої зацікавленості в їх товарах всього населення. Тому усі сили повинні йти на ліквідацію цих помилок,
наприклад, шляхом застосування або впровадження методик
ведення маркетингової політики підприємств зарубіжних розвинутих країн, приєднання нових молодих спеціалістів у цій сфері
з творчим потенціалом та свіжими ідеями, глибокого вивчення
потреб населення, сприяння розширенню дослідницьких робіт,
посилення контролю за всією діяльністю.

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ
ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Ключко А. Р.
Ш курс, група МК-31, спеціальність «Маркетинг»,
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ, к. тел. (098)-4151343
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Серед найважливіших чинників забезпечення ефективного
функціонування аграрної сфери слід виділити підвищення конкурентоспроможності продукції, і, перщ за все, овочевої. В ринкових
умовах ця проблема набуває особливої актуальності внаслідок
загострення конкуренції на аграрному ринку України.
Одним з найважливіших завдань на сучасному етапі розвитку
аграрного сектору економіки України є збільшення виробництва
дешевої високоякісної продукції, яка дозволить у повній мірі задовольнити потреби населення у продовольчих товарах, в тому числі
й овочів.
В економічно розвинутих зарубіжних країнах овочева галузь
розвивається на основі сучасної матеріально-технічної бази,
поглиблення концентрації, галузевої та внутрігалузевої спеціалізації, горизонтальної інтеграції та спеціалізації за технологічними
ознаками: виробництво — збирання — переробка — продаж.
Особлива увага приділяється використанню таких факторів інтенсифікації галузі, як механізація виробничих процесів і зрошення.
Важливими ланками ефективного розвитку овочівництва є попередня обробка, зберігання, переробка та транспортування овочевої
продукції, відповідно до вимог ринку.
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Овочівництво є однією з провідних галузей сільського господарства південних регіонів України, але забезпечення населення
овочами перебуває на рівні 50–60% від потреби, якість продукції не
відповідає встановленим вимогам.
Визначаючи конкурентоспроможність продукції, виробник має
обов’язково знати вимоги потенційних покупців та оцінки споживачів. Тому формування конкурентоспроможності продукції починається з визначення суттєвих споживчих властивостей (потреб
покупців), за якими оцінюється принципова можливість реалізувати продукцію на відповідному ринку, де покупці постійно порівнюватимуть її характеристики з товарами конкурентів щодо міри задоволення конкретних потреб і цін реалізації.
З іншого боку, українські виробники просто не в змозі конкурувати зі своїми закордонними колегами через відсутність достатньо
розвиненої інфраструктури для реалізації та зберігання овочів.
У результаті агровиробники не можуть наситити ринок, держава не
надає їм допомоги, в той час як закордоні виробники мають можливість регулювати ціни на свою продукцію.
Проблема якості й конкурентоспроможності овочевої продукції
впливає на формування ринкової стратегії розвитку овочівництва в
країні. Основою формування якісної овочевої продукції є стандартизація і сертифікація, розробка та впровадження комплексної
системи управління якістю.
Основними проблемами українського овочевого підкомплексу
є: висока собівартість продукції; низький рівень механізації виробничих процесів; низький рівень якості продукції та селекційної
роботи; незначна кількість господарств, спеціалізованих на постійному вирощуванні тих чи інших видів овочевої продукції; випереджаючий ріст цін на насіння, добрива, енергоресурси, транспортні
послуги порівняно з цінами на кінцеву продукцію; відсутність
необхідної кількості сховищ, устаткування і технологій зберігання
овочів; нерозвинута заготівельна та збутова інфраструктура; низький рівень рентабельності овочівництва; криза неплатежів; низька
інвестиційна привабливість галузі; недостатнє інформаційно-консультативне та маркетингове забезпечення; відсутність вертикально-інтегрованих систем виробництва та розподілу продукції галузі;
відсутність державно-бюджетних ресурсів для підтримання та розвитку галузі; відсутність механізму державного регулювання ринку
овочів.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СФЕРИ
МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Ковшун І. В.
V курс, група МЗЕД 51/12,
спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
Інститут економіки та менеджменту, тел. 0633275332
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викладач

Розглядаючи категорію міжнародного туризму, можна сказати,
що він є однією з форм зовнішньоекономічних відносин. В розвинутих країнах туризм одним з пріоритетних напрямків розвитку
національної економіки, адже туристичний бізнес визнано ще
й одним з найбільш високорентабельних і швидкоокупних. Кількість туроператорів і тур агентів в Україні (за даними Державної
служби з туризму і курортів): тур агенти — 72%, туроператори —
28%, разом — 7887.
Так, наразі у Києві працює 2575 туристичних підприємств —
1241 турагент і 1334 туроператори, що складає більше 25% від
загальної кількості туристичних підприємств України.
Факторами, що спричиняють гальмуванню розвитку туризму є:
А) Недосконалість оподаткування. Ставка оподаткування туристичного продукту незалежно від організаційної форми туризму
становить 20%.
Б) Невідповідність мереж та об’єктів туристичної інфраструктури світовим стандартам. В нашій державі діють такі стандарти
у сфері туризму:
Міждержавні стандарти ГОСТ: 28681.1-95 «Проектування туристичних послуг», 28681.2-95 «Загальні вимоги до туристичноекскурсійного обслуговування», 28681.3-95 «Вимоги щодо забезпечення безпеки туристів і екскурсантів», 28681.1-95 «Проектування
туристичних послуг», 28681.4-95 «Класифікація готелів». При
наданні категорії, насамперед, враховують комплекс вимог до: матеріально-технічного забезпечення; переліку найменувань і якості
послуг; рівня обслуговування.
Вимоги до класифікації, введені даним стандартом, унеможливлюють надання певного «зіркового» статусу багатьом існуючим
в Україні готелям. Тому нині в нашій державі гостро стоїть проблема будівництва високоякісних 4-5-зіркових готелів, особливо
в туристичних регіонах і найбільших містах.
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В) Поганий стан українських шляхів. В Україні за стан та умови
експлуатації 170 тис. км. автомобільних доріг відповідає «Укравтодор».
З них 90% вже нині потребують капітального ремонту.
Г) В Україні взагалі відсутня державна електронна системи забезпечення суб’єктів туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, пропозицію, ціни, тарифи та ін., що гальмує
темпи випуску пропозицій туристичного продукту.
Д) Відсутність кваліфікованого персоналу. Переважна кількість
працівників туристичної галузі має гуманітарну освіту, що викликає
певні труднощі в роботі з комп’ютером та Інтернетом. В Україні
діють лише 2 учбових заклади, де готують фахівців за спеціальність
«Організація туристичного продукту».
Е) Екологічні та кримінальні ризики. В усіх великих містах
України частка забруднень повітря від автотранспорту останнім часом
становить 70–90% загального рівня забруднень. Щорічно у водні
об’єкти України скидається близько 4 млрд. м. забруднених стоків.
Ж) Низький рівень побутового комфорту і високі ціни на послуги. Перебування у готелі «Київська Русь — Східниця», Карпатського регіону буде коштувати: люкс (двокімнатний) – 1373,37 грн.
В Польщі в готелі 4Seasons Apartments Cracow 4 stars апартаменти
для двох будуть коштувати 880 грн.
З) Відсутня реклама внутрішнього туризму.
І) Мале різноманіття туристичних послуг та відсутні кошти на
реконструкцію пам’яток історії та архітектурного мистецтва.
Як би Україна була зацікавлена у розвитку туризму, то зробила
акцент на реалізації хоча б третини існуючих проблем. На сьогодні
дохід від туристичних послуг склав 9,8 млрд. грн. Дохід від міжнародного туризму значно вищий в США 81,7 млрд. дол.

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
ТА УЧАСТЬ В НІЙ УКРАЇНИ
Ковшун І. В.
V курс, група МЗЕД 51/12 ,спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
Інститут економіки та менеджменту, тел. 0633275332
Науковий керівник: Іщенко Р. В., ст. викладач

У сучасних умовах важливим економічним процесом у межах
усього світового господарства стала міграція робочої сили.
Міграцією робочої сили називається переміщення працездатного
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населення із одних країн в інші терміном більше ніж на один рік,
викликане причинами економічного, політичного чи іншого
характеру. Переміщенні робочої сили з одних країн в інші, приводить до перерозподілу в межах світового господарства такого важливого ресурсу, як праця.
Міграція є надзвичайно актуальною проблемою як в контексті
не контрольованості масштабів, так і неоднозначності її впливу на
соціально-економічні процеси, що віддзеркалюються офіційною
статистикою. Це обумовлює потребу перегляду існуючої системи
управління міграцією, суб’єктами якої виступають як державні
структури, так і громадські організації.
Актуальність міграційних процесів в умовах становлення України на міжнародному ринку праці є незаперечною. Масштабність
міграційних процесів для України доводить гостру необхідність
нових підходів до їх управління, адже до сьогодні та міграційна
політика, яка реалізується, абсолютно не сприяє подоланню рецесивних тенденцій, пов’язаних з міграцією.
Посилення територіальної міграції населення зумовлюється
такими причинами: структурною перебудовою економіки і пов’язаними з нею зростанням безробіття, суттєвими відмінностями
в соціально-економічних умовах життя в селі і в місті, нерівномірністю економічного економічного розвитку країни, військові причини, рівень розвитку НТП, рівень доходів населення, різким
погіршенням екологічної ситуації в окремих регіонах та інше.
За даними Міжнародної організації з міграції українські «заробітчани» виступають, здебільшого в якості низько-кваліфікованої
робочої сили. 54% з них працюють у будівельній сфері, 17% —
у сфері домашнього нагляду, по 9% — в сільськогосподарському та
торгівельному секторах, 6% — у промисловості та 5% — в інших
галузях.
Лідерами за кількістю візитів стали Російська Федерація (кордон українці перетинали майже п’ять з половиною мільйонів разів),
Польща (більше як п’ять мільйонів), Молдова (два мільйони «з
хвостиком»), Угорщина (мільйон 700 тис.) та Білорусія (півтора
мільйона). Традиційний «притулок» мігрантів — США — минулого
року відвідали 21,5 тис. українців, Канаду — 5,5 тис. Італію, куди
часто їздять на заробітки, — трохи більше як 130 тис., Португалію —
12,5 тисячі.
Згідно з даними Світового банку, за кількістю емігрантів
Україна займає третє місце в світі — 6,5 мільйонів.
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Управління міграційними процесами повинно включати заходи
різного стратегічного характеру на всіх етапах їх виникнення:
1) попередження (профілактики) й організації супроводу міграції;
2) безпосередньої міграції;
3) адаптації мігранта до нових умов з метою або пришвидшення
його повернення на батьківщину, або ж допомоги адаптації та
освоєнню нових знань;
4) повернення мігранта на батьківщину з метою допомоги та
частково контролю за ефективністю використання набутого
ним інтелектуально-трудового потенціалу.
Міграція робочої сили для України на даний час має переважно
негативні наслідки. Мігрують, як правило, висококваліфіковані
спеціалісти, але лише невеликий відсоток їх має гарантовану роботу і відповідні соціальні та трудові гарантії. Згубним для економіки
країни, для формування її науково-технічного потенціалу є виїзд за
кордон науково-технічних кадрів та підготовлених на сучасному
рівні молодих спеціалістів.
Це може негативно вплинути на темпи відновлення економіки
України. Тому за такої ситуації першочерговими задачами є скорочення масштабів еміграції, перетворення безповоротної еміграції
в поворотну, забезпечення гідних умов прийому іммігрантів і політичних біженців, усунення причин, що штовхають людей до нелегальної міграції.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Ковиньова В. В.
5 курс, група ФН-51, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Лазаренко Л. В., к. е. н., доцент

Головна проблема державного регулювання інноваційної діяльності в Україні полягає в тому, що результативність, якість функціонування і структура креативної частини національної інноваційної
системи — сектору досліджень і розробок, освіти, винахідництва —
не повною мірою відповідають потенційним потребам інтенсивного розвитку економіки. З іншого боку, структурно відстала вітчиз104
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няна економіка, отримана у спадок від СРСР, а також система підприємництва, що склалася під впливом нав’язаних Україні ззовні
неоліберальних реформ, залишаються вкрай несприйнятними до
сучасних досягнень науки та технологічних інновацій..
Щоб ефективного вирішити цю проблему необхідно визначити
вихідні позиції основних компонентів національної інноваційної
системи, ступінь їх відповідності вимогам інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, виявити слабкі сторони і перепони, що гальмують такий розвиток, а також наявні переваги і потенційні можливості щодо здійснення узгоджених системних змін.
Законодавство України у сфері інноваційної діяльності базується на Конституції та законах. Відповідно до Закону України «Про
інноваційну діяльність» інвестиційна діяльність — це діяльність,
що спрямована на використання та комерціалізацію результатів
наукових досліджень та напрацювань і зумовлює випуск на ринок
нових конкурентоспроможних товарів і послуг.
Головною метою державної інноваційної політики є створення
соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного
потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій,
виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.
Держава в регулюванні інноваційної діяльності використовує
такі принципи:
• орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;
• визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;
• формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної
діяльності;
• створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;
• забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;
• ефективне використання ринкових механізмів для сприяння
інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;
• здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;
• фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної,
податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;
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•
•
•

сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;
інформаційне забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності;
підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.
В українському законодавстві не існує єдиного підходу до трактування визначення «інноваційна діяльність», що на нашу думку
є недопустимим. Та й самі вище перелічені нормативні акти, носять
більш інформаційний характер, та не виконують своєї функції з
точки зору державного регулювання. Для переходу економіки країни на інноваційний шлях розвитку необхідне досконале нормативно-правове забезпечення. Необхідним є узгодження діючих законодавчих актів, їх адаптування до вимог сучасної економіки
України.

РОЗРАХУНКИ З ОРГАНАМИ СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ ЇХ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Ковалевська І. О.
VI курс спеціальність «Облік і аудит»
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

Із 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України № 2464-VI
від 8 липня 2010 року «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.
Страхові внески роботодавців та застрахованих осіб у законодавчих актах визначені як основне джерело фінансування загальнообов’язкового державного соціального страхування. Формування страхових внесків передбачає взаємозв’язок індивідуального
вкладу застрахованої особи та її роботодавця з розміром соціальних
виплат, а сплата застрахованими особами страхових внесків сприяє
збільшенню надходжень платежів до фондів соціального страхування. З переходом до ринкових відносин дедалі очевиднішою стає
необхідність безпосередньої участі працівників у фінансуванні
фондів соціального страхування, що дає їм можливість самим
впливати на рівень свого соціального забезпечення у разі настання
страхових випадків.
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Мета роботи полягає в систематизації, розширенні та закріпленні теоретичних знань та практичних навичок ведення обліку, організації аудиту та аналізу розрахунків за соціальним страхуванням.
Основними завданнями роботи є :
– вивчення теоретичних основ розрахунків за соціальним
забезпеченням;
– огляд нормативно-правової бази з питань розрахунків з органами соціального страхування;
– розгляд методики аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з органами соціального страхуванням;
– розгляд організації обліку розрахунків з органами
соціального страхуванням;
– розглянути організацію і методику проведення аналізу та
аудиту розрахунків з органами соціального страхуванням;
– вивчити підходи щодо організації охорони праці на підприємстві.
Методологічною базою дослідження є системний підхід у вивченні питання функціонування системи аналітичного забезпечення управління розрахунків з органами соціального страхуванням.
Методологія дослідження ґрунтується на загальних наукових методах пізнання, принципах системного аналізу, теоріях ринкової економіки. Методика дослідження ґрунтується на характеристиці
окремих процесів, які відбуваються при здійсненні розрахунків
з органами соціального страхуванням, узагальненні і порівнянні
отриманих результатів. Практичне значення одержаних результатів
полягає в обґрунтуванні проблем обліку та аналізу розрахунків
з органами соціального страхуванням з позицій чинного законодавства та праць вітчизняних науковців, розробка практичних
рекомендацій, щодо його удосконалення.
Облік формування розрахунків з органами соціального страхування базується на законодавчій базі: Податковий кодекс України,
Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний
кодекс України, Кодекс законів про працю, Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон
України «Про аудиторську діяльність», Закон України «Про страхування», Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» тощо.
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — це консолідований страховий внесок на пенсійне страхування, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
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та витратами, зумовленими похованням, медичне страхування,
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, страхування на випадок безробіття, який в обов’язковому порядку сплачується страхувальниками з метою забезпечення реалізації прав
застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за соціальним страхуванням.

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Корейко І. В.
V курс, група 5Б, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (099)-000-84-81
Науковий керівник: Асанов С. М., ст. викладач

Рівень життя населення кожної країни істотно залежить від
діяльності банків, їх надійності, здатності збільшувати обсяги кредитів, депозитів та інших видів послуг, що пропонуються як фізичним особам, так і підприємствам.
Очевидно, що головною метою депозитної політики є створення такого балансу, при якому б здійснювалося залучення внесків від
населення та юридичних осіб для фінансування різних банківських
операцій та проектів, але при цьому зберігався б простір для збереження процентної маржі, тобто позитивної різниці між процентними доходами банку і його процентними виплатами. Досягнення
цієї мети неможливо без вироблення відповідної стратегії. Досвід
показує, що ефективна стратегія депозитної політики має базуватися на трьох основних положеннях.
По-перше, необхідно дотримуватися правила економічної
доцільності або рентабельності — всі дії повинні передбачати отримання в кінцевому підсумку прибутку.
По-друге, банківські депозити можуть бути ефективним чинником фінансової системи лише в тому випадку, якщо їх залучення
і використання здійснюється на конкурентній основі. Як у системі
є фінансова монополія, тобто один банк має можливість встановлювати єдину процентну ставку по внесках, це набагато менш
ефективно, ніж коли існує конкуренція між банками і це дозволяє
не тільки вибирати клієнтам, то і стимулює самі банки раціоналізувати свою роботу.
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По-третє, депозитна політика не повинна бути суперечлива
у своїх компонентах, тобто всі фінансові інструменти конкретного
комерційного банку повинні співвідноситися між собою, як,
наприклад, відсотки за вкладами повинні чинити вплив на відсотки по кредитах тощо.
Потенційні вкладники, як власники депозитних внесків, завжди стурбовані не тільки розмірами відсоткових ставок, але надійністю тих банківських заснувань, у які вже вкладені кошти, або
в який передбачається їх розмістити. Приріст числа вкладників
прямо залежить від депозитної політики банку. Депозитна політика
банку будується на підставі можливостей банка вигідно розмістити
притягнуті кошти.
Стимулювання депозитної політики в першу чергу пов’язано з
забезпеченням повної схоронності коштів, розміщених у комерційних банках (аналіз показує, що підвищення відсоткової ставки по
значності уступає фактору надійності і має об’єктивні межі, пов’язані з прибутковістю). У зв’язку з цим на перше місце виходить система гарантування внесків населення. Без рішення цієї проблеми
прогрес у роботі з коштами населення можливий, але обмежений.
Для зміцнення довіри до банківської системи потрібне підвищення якості наглядової роботи в сфері запобігання банкрутств
банків, а також своєчасне застосування санаційних заходів з метою
відновлення нормальної діяльності тих з них, що опинилися в проблемній ситуації..
Разом з тим в умовах конкуренції, деякі банки встановлюють
більш високі відсоткові ставки, ніж безпечні (0.95–4.2% річних на
заході і 19–27% річних в Україні). Це робиться для того, щоб залучити вкладників з інших банків, або залучити якнайбільше грошових сум наявних у клієнтів. Але такі заходи діють лише в тих випадках, якщо необхідно залучити кошти в звичайних, недостатньо
освічених масах населення котрі не розуміються в банківських процесах та можливих ризиках пов’язаних з такими високими відсотковими ставками.
Таким чином, в умовах постійно зростаючої конкуренції для
успішної роботи банківської установи питання розробки якісної
депозитної політики є одним із пріоритетних напрямів ефективної
реалізації у складі загальної банківської політики. Описаний механізм розробки та реалізації депозитної політики забезпечить досягнення поставлених стратегічних цілей банківської установи.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Короткова М. С.
5 курс, група ЗФН-51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Мних М. В., д. е. н., професор

Одним із показників визначення рівня суспільного розвитку
будь-якої країни є стан системи охорона здоров’я, оскільки, у системі людських цінностей здоров’я має особливе значення. Здоров’я
населення значною мірою впливає на процеси і результати як економічного, так і соціального розвитку країни і є важливим соціальним критерієм розвитку і благополуччя суспільства.
В Україні на сьогодні існує система державного соціально-солідарного медичного забезпечення заснованого на перерозподілі
органами державної влади та місцевого самоврядування податкових надходжень на користь медичного забезпечення.
В Україні функціонує інтегрована модель системи охорони здоров’я. Медичні заклади на національному та місцевих рівнях є власністю держави, яка повністю контролює і фінансує їх діяльність.
Лікувально-профілактична допомога населенню надається державними закладами охорони здоров’я. В Україні функціонує обов’язкове медичне страхування яке координується державними структурами і добровільне медичне страхування. Медичне страхування, яке
провадиться в обов’язковій формі, набуває рис соціального страхування, оскільки, порядок його проведення визначається державним
законодавством. Для обов’язкового медичного страхування характерне те, що сплата страхувальниками внесків здійснюється
у встановлених розмірах і у встановлений час, а рівень страхового
забезпечення однаковий для всіх застрахованих.
Загальність обов’язкового медичного страхування полягає у забезпеченні всіх громадян рівними гарантованими можливостями
щодо одержання медичної, лікарської і профілактичної допомоги у
розмірах, встановлених державними програмами. Таким чином,
з одного боку, обов’язкове медичне страхування — це складова частина державної системи соціального захисту. З іншого боку,
обов’язкове медичне страхування є фінансовим механізмом забезпечення до бюджетних асигнувань додаткових коштів на фінансування охорони здоров’я і оплату медичних послуг.
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Державна програма медичного забезпечення визначає перелік
медичних послуг, що гарантовано надаються населенню:
– на первинному рівні — первинна медико-санітарна допомога,
– на вторинному рівні — спеціалізована медична допомога,
– на третинному рівні — високоспеціалізована медична допомога.
Обов’язкове медичне страхування задовольняє основні першочергові потреби, але воно не може охопити весь обсяг ризиків. Добровільне
медичне страхування є доповненням до обов’язкового і передбачає
оплату медичних послуг понад програму обов’язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування має на меті забезпечити
гарантії повної або часткової компенсації додаткових витрат, пов’язаних
із зверненням до медичної установи за послугою, яка надається згідно
з програмою добровільного медичного страхування. Відповідно до
цього, участь в системі добровільного медичного страхування формує
позитиви як для працівника, так і для роботодавця.
Послуги з добровільного медичного страхування можна поділити
на види: які передбачають виплати не пов’язані з вартістю лікування
(страхування на випадок установлення діагнозу захворювання, страхування на випадок захворювання у зв’язку із травмою, страхування
добових виплат), які забезпечують компенсацію витрат на лікування
(страхування витрат на перебування в лікарні; страхування хірургічних витрат, страхування витрат на післяопераційний догляд).
Отже, незалежно від обраної моделі запровадження обов’язкового соціального медичного страхування є потребою ефективного
розвитку держави.

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Кошелевич А. О.
Ш курс, група МК-31, спеціальність «Маркетинг»,
ВМУРоЛ «Україна»,
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Планування і організація маркетингових досліджень значною
мірою впливає на обґрунтованість прийняття певних рішень та розробку маркетингової стратегії на підприємстві будь-якої галузі.
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Перш за все, підприємство повинно визначити потребу у проведенні маркетингових досліджень і визначитись з тим, хто проводитиме ці дослідження.
Другим, не менш важливим, кроком повинно бути чітке визначення проблеми, що існує на підприємстві. Практика показує, що
більшість клієнтів маркетингових компаній не знають і не усвідомлюють своїх проблем. Проведення маркетингових досліджень спеціалізованими компаніями потребують значних коштів, тому підприємство повинно чітко ставити завдання, конкретно визначити
проблеми, які їх цікавлять, аби ефективно витратити ці кошти,
оскільки при некоректно поставленому перед дослідниками завданні можна отримати невірні результати, які підприємство-замовник не зможе використати у своїй діяльності.
Одним з видів маркетингових досліджень є так звані якісні дослідження. Якісне дослідження відповідає на питання «як?» і «чому?». Цей
тип досліджень дозволяє отримати дуже детальні дані про поведінку,
думку, погляди, стосунки дуже невеликої групи осіб-споживачів.
Отримані дані не можуть бути виражені кількісно (за рідкісним виключенням), проте дають хороше уявлення про образ думок споживачів.
Якісні дослідження незамінні при розробці нових товарів, рекламних кампаній, вивченні іміджу фірми, торговельних марок та
вирішенні інших схожих завдань.
До основних методів якісних досліджень відносять фокус-групу,
глибинні інтерв’ю, аналіз протоколу.
Зупинимось на найбільш поширених методах якісних досліджень, а саме фокус-групи та глибинному інтерв’ю.
Фокус-група є груповим інтерв’ю, що проводиться модератором у формі групової дискусії за заздалегідь розробленим сценарієм
з невеликою групою «типових» представників частини населення,
що вивчається, схожих за основними соціальними характеристиками. Метод фокус-груп полягає в опитуванні 8–12 респондентів
у певному часовому інтервалі (від 1 до 2.5 годин) під управлінням
модератора. Опитування проводиться в спеціальній фокус — кімнаті, оснащеній відеокамерою і звукозаписними пристроями.
До основних завдань, які вирішуються за допомогою даного методу, відносяться наступні: виявлення відношення реальних і потенційних споживачів до продукції\послуги і марці товару; виявлення
слабких і сильних сторін продукту\послуги; визначення системи
цінностей споживачів; оцінка концепції існуючого продукту\
послуги; визначення ціни на продукт\послугу та інші.
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Фокус-група може проводитись з 4 респодентами, так звана міні
фокус-група. Судячи з практики, за багатьма аспектами вона є найбільш ефективною, ніж в класичному вигляді. Проблема полягає в
тому, що клієнти дослідницьких компаній не дуже довіряють такому
методу і звикли до більш класичного її виду у складі 8 респондентів.
Глибинне інтерв’ю є слабо структурованою особистою бесідою
інтерв’юєра з респондентом у формі, спонукаючій останнього до
детальних відповідей на питання, що ставляться.
Як правило, глибинні інтерв’ю використовуються для вирішення тих самих завдань, що і фокус-группа.
Глибинне інтерв’ю використовуюсь в випадках, коли фокусгрупа недоцільна, а саме: тема інтерв’ю припускає обговорення
особистих тем; неможливо зібрати респондентів в одному місці
одночасно; інтерв’ю проводиться с представниками конкуруючих
організацій; обговорюється тема, у якій існують строгі громадські
норми, і на думку респондента може вплинути відповідь групи.

ПРОБЛЕМИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ
В СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Кондратюк Н. В.
студентки 4 курсу, групи ОА-41/09, спеціальності «Облік і аудит»,
Інститут економіки та менеджменту тел. 80963522156
Науковий керівник: Несторенко С. С.

Україна, як молода суверенна держава, не має достатнього
досвіду налагодження економічних зв’язків з країнами світу. Це
пояснюється насамперед тим, що вона не мала змоги набути такого досвіду у складі СРСР, їй бракує достатньої кількості органів,
кадрів, які могли б проводити самостійну науково обґрунтовану
зовнішньоекономічну політику.
Світові економічні зв’язки необхідні Україні для того, щоб швидше
подолати глибоку економічну кризу, для стабільного і швидкого розвитку продуктивних сил і підняття на цій основі життєвого рівня населення. Для України на сьогодні, в рамках світового господарства, важливі такі питання, як організація експортно-імпортних операцій,
стимулювання і захист іноземних інвестицій, проблеми і перспективи
розвитку вільних економічних зон, організація діяльності міжнародних
товарних ринків та багато інших питань, які роблять недосконалою
систему управління зовнішньоекономічною діяльністю нашої країни.
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Тому метою і завданням моєї роботи є виявлення причин відсталості України у світогосподарських зв’язках і вказати шляхи
покращення зовнішньоекономічної діяльності.
Україна досить давно робить перші кроки на шляху до входження у світове господарство. Цьому сприяє створення певної правової
бази, прийняття відповідних законів («Про зовнішньоекономічну
діяльність»; «Про створення експортно-імпортного банку»; «Про
іноземні інвестиції» та інші), декрети Кабінету Міністрів тощо.
Причиною, що заважає нині входженню України як повноправного партнера у світове господарство, є низька конкурентоспроможність її продукції на світових ринках. Із промислових товарів на
ринках дальнього зарубіжжя може конкурувати не більше 1% товарів. Крім того, навіть ті товари, на які є попит на зовнішніх ринках,
не відповідають міжнародним стандартам.
Сюди також можна включити і відсутність системного регулювання зовнішньоекономічних відносин, суб’єктивні підходи до
принципів валютного контролю, суб’єктивні підходи до визначення державних пріоритетів у галузі не митного регулювання та
загальноекономічна криза України призвели до значного зменшення обсягу зовнішньоекономічного обороту, катастрофічного зниження ефективності експорту, руйнації державного валютного
фонду, виникнення масових зловживань і корупції.
З метою усунення зазначених вище негативних явищ в сфері зовнішньоекономічних відносин Україні необхідно розв’язати такі завдання:
1) обмежувати ввіз продукції чорної металургії, покращувати
якість металу, зменшувати масу готових виробів тощо.
2) визначити пріоритетні напрямки розвитку експортної спеціалізації, переорієнтуватися на виробництво ресурсозберігаючих
технологій у сфері верстатобудування, літакобудування, ракетнокосмічної техніки, створення нових видів металів.
3) виготовляти в Україні імпортозамінну продукцію: зернові,
кормо- і картоплезбиральні комбайни, тролейбуси, автобуси, холодильники, автомобілі, тканини та ін.
4) слід заохочувати іноземних інвесторів. Найважливішою умовою цього є стабільність чинного законодавства у зовнішньоекономічній діяльності.
5) важливо налагодити надійний митний контроль.
Це, звичайно, не всі проблеми входження україни в світове господарство, на мій погляд треба також звернути увагу на запозичення
досвіду впровадження радикальних економічних реформ, трансфор114
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мацію соціально-економічної системи до принципово нового якісного стану та на вивчення економічного потенціалу інших країн з метою
встановлення з ними розгалужених дво- та багатосторонніх господарських зв’язків, поглиблення міжнародного поділу праці та ін.
Для досягнення цих цілей впроваджуються єдині принципи
валютного контролю і валютного регулювання на всі види торгових
та неторгових операцій з іноземними державами. Забезпечується
максимальне зменшення переліку товарів, експорт та імпорт яких
підлягає квотуванню та ліцензуванню.
Уряд України заохочує залучення іноземних інвестицій в економіку країни. Одним із шляхів заохочення іноземних інвесторів і
формування міжнародних економічних відносин є створення
спільних підприємств.
З проблемою міжнародних економічних відносин тісно повязане питання зовнішнього боргу України. Його зростання зумовлене
її неспроможністю позбутися сировинної та енергетичної залежності від інших держав і радикально перебудувати власну економічну
систему, насамперед зовнішньоекономічну діяльність.
Перспективним напрямком інтегрування України в економіку
світового господарства є створення вільних економічних зон, українських транснаціональних корпорацій, банків, торгівля об’єктами
інтелектуальної власності — патентами, ліцензіями, «ноу-хау» та ін.
Як видно проблем в Україні достатньо і завдання нового покоління економістів дуже складні. Хочу зазначити, що для їх вирішення нам вкрай необхідна надійна правова база, бо вона сьогодні
є найнеобхіднішою умовою економічного піднесення нашої країни.
На даному етапі на Україні правова база тільки почала формуватись
тому, що соціалістичний лад наклав свій відбиток на цей процес.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кондратюк О. М.
5 курс, група ЗФН–51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Мних М. В., д. е. н., професор

Важливим фактором успішного розвитку страхової справи виступає державне регулювання. Оскільки саме держава через свої
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регулюючі та наглядові органи може за допомогою найрізноманітніших методів здійснювати ефективний нагляд та контроль за ринком страхових послуг, а також проводити дієве та виважене втручання (законодавче, економічне) у процес його реформування.
Необхідність державного регулювання страхової діяльності обумовлена багатьма факторами, зокрема:
1) прояви монополізму та недобросовісної конкуренції негативно впливають на розвиток страхового ринку, а тому вимагають антимонопольного регулювання;
2) оскільки більшість видів страхування (страхових послуг)
мають соціальний характер (пенсійне й медичне страхування) та спрямовані на захист інтересів суспільства в цілому
(страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, страхування ядерних ризиків тощо), то держава визначає їх обов’язковість;
3) акумуляція страховиками значних фінансових ресурсів вимагає ефективності їх вкладення, а тому держава визначає
пріоритетні напрями інвестування страхових резервів страховиків;
4) страхова діяльність є підприємницькою діяльністю і направлена на отримання прибутку, а тому вимагає аналізу фінансової звітності та проведення перевірок з метою відповідності
вимогам законодавства;
5) перестрахова діяльність, яка виходить за межі держави і через
яку є можливим вивіз національного капіталу за кордон,
вимагає жорсткого регулювання [34, с.161].
Державне регулювання страхової діяльності в сучасній економіці України здійснюється за допомогою двох методів: методу
непрямого впливу (через податкову, інвестиційну, тарифну, антимонопольну та ін. політику держави) та методу прямого втручання (проведення законотворчої роботи та організації нагляду і контролю.
Одним з головних методів державного регулювання страхового
ринку в Україні є правове забезпечення страхової діяльності.
До основних інструментів регулювання страхового ринку, які
передбачені існуючим страховим законодавством, можна віднести:
– ліцензування страхової діяльності;
– вимоги до величини та порядку розміщення страхових
резервів страховика;
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– перевищення показника фактичного запасу платоспроможності над показниками нормативної платоспроможності;
– встановлення межі перестрахування як засобу збереження
платоспроможності;
застосування заходів впливу (відкликання ліцензій, накладення
штрафів тощо).
Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р.
№ 2664-ІІІ, який був змінений Указом Президента України від
12 грудня 2002 р. № 1153/2002, створено єдиний орган з нагляду за
фінансовим ринком (відповідно і страховим ринком) — Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг.
Цей орган створено з метою розробки та реалізації стратегії розвитку в Україні ринків фінансових послуг, в тому числі страхового,
проведення ефективної державної політики в цій сфері через впровадження міжнародного досвіду та захист прав споживачів.
Свою діяльність комісія здійснює відповідно до законодавства
України, яким визначено основні організаційні та правові засади
цієї діяльності. Відповідно до Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від
12 липня 2001 р., комісія є колегіальним органом, до складу якого
входять: голова, три його заступники та п’ять членів комісії, призначення та звільнення з посади яких здійснюється Президентом
України.

СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ У
БАНКУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
Коморний Ю. М.
6 курс, група ЗБС-61,
спеціальність «Банківська справа»,
Інститут економіки та менеджменту,
тел.+380975900964.
Науковий керівник: Захарчук О. В., д. е. н. професор

Серед усієї сукупності банківських ризиків одне з центральних
місць займає кредитний ризик, який природно супроводжує
кредитні операції, є фундаментальною основою всієї банківської
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діяльності. Эдиною функцією кредитного ризику є регулятивна.
Ефективна реалізація цієї функції досягається за рахунок поступового використання її підфункцій — конструктивної, захисної, аналітичної. Економічна мотивація банку в процесі управління кредитним ризиком знаходиться в рамках максимізації прибутку при
мінімально можливому ризику, що відбиває подвійну природу економічного ризику в цілому. Саме раціональний управлінський
вплив на фактори формування кредитного ризику забезпечує можливість його оптимізації, відповідно рівень такого ризику безпосередньо пов’язаний із ефективністю системи управління процесом
банківського кредитування. Управління кредитним ризиком має
бути організоване як неперервний циклічний процес, в якому кожний із етапів нерозривно пов’язаний з іншими як функціонально,
так і організаційно. Кожен з етапів виконує певні завдання і функції, в сукупності формуючи методологію управління кредитними
ризиками. Серед всіх функцій управління кредитним ризиком —
функція аналізу головна. Серед завдань функції аналізу, найбільш
вагомою є оцінка рівня ризику, тому, що саме вона є об’єктивною
основою для обґрунтування та вибору рішень із усунення можливих негативних наслідків невизначеностей в процесі здійснення
кредитного процесу.
Актуальною на сьогодні є проблема управління кредитного
ризику банку. розробка пропозицій і рекомендацій з найбільш актуальними невирішеними питаннями у галузі розробки методології
управління кредитними ризиками можна вважати: формалізацію
принципів функціонування системи кредитних ризиків, застосування практичних інструментів мінімізації негативного впливу кредитних ризиків на діяльність комерційних банків і держави в цілому.
Необхідно продовжувати роботу з мінімізації кредитного ризику як на рівні банків, так і на законодавчому рівні. Найбільшу увагу
слід приділити аналізу якості і структури короткострокового кредитного портфелю банку, оскільки саме короткострокові кредити
є найбільш поширеними.
Недосконалість методів регулювання кредитного ризику, що
використовуються, неадекватною оцінкою параметрів позик,
недостатнім використанням інструментів та механізмів випереджуючого виявлення проблемних кредитів. Удосконалення управління кредитним ризиком є: методологія стрес-тестування є важливою складовою методичного забезпечення оптимізації кредитного
портфеля банку і відіграє істотну роль в оцінці кредитного ризику,
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дозволяючи оцінити зміну вартості кредитного портфеля в умовах
рецесії або кризи. Важливим напрямом удосконалення забезпечення управління кредитним ризиком банків в умовах рецесії та кризи
є створення Фонду акумуляції і викупу проблемних боргів та автоматизація управління кредитним ризиком є розробка і використання інтелектуальних комп’ютерних експертних систем та програм,
що акумулюють знання кращих експертів у галузі управління кредитними ризиками та виробляють у реальному часі варіанти управлінських рішень з їх обґрунтуванням.
Досвід роботи зарубіжних банків розвинутих країн, оснований
на детальному опрацюванні всіх кредитних процедур, багатофакторному аналізі Кредитоспроможность потенційних позичальників, дозволяє значно знизити кредитний ризик, на основі розрахунку очікуваного обсягу доходів (перш за все суми виручки від
продажу продукції), суми витрат, розміру прибутку складаються
порівняльні баланси доходів і витрат. прогнозування фінансового
стану позичальника в майбутньому кредитному періоді. Прогнозні
дані про грошові потоки також надаються позичальником і служать
підставою щодо оцінки кредитоспроможності. При оцінці кредитоспроможності враховуються також майбутні зміни кон’юнктури,
наявність реальних умов надходження коштів від реалізації продукції з урахуванням запланованого рівня цін, платоспроможного
попиту на відповідні види продукції.

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
НА РИНКУ СПОРТИВНИХ ПОСЛУГ
Куранова Ю. С.
5 курс, група Е-9-12-М5МР, спеціальність «Маркетинг»,
ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»,
к. тел. (066) 9486555
Науковий керівник: Романова Л. В., д. е. н., професор

Актуальність обраної теми полягає в тому, що спортивний маркетинг хоча і є складовою частиною загального маркетингу, однак,
має свої риси та особливості.
За визначенням Дж. Біча та С. Чедвіка «спортивний маркетинг —
це безперервний пошук можливостей комплексного вирішення як
безпосередніх, так і не прямих завдань споживачів спорту, компаній,
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що працюють у спортивній сфері та інших фізичних осіб та організацій, пов’язаних зі спортом, в умовах мінливого й непередбачуваного середовища, властивого для самого поняття «спорт».
В умовах зростання соціально-економічного значення культури
та спорту, перетворення їх на сферу послуг, посилення конкуренції
фізкультурних та спортивних організацій обумовлює необхідність
розробки маркетингової стратегії підприємства на ринку спортивних послуг.
Проблемою в стратегічному маркетингу в галузі спорту займалися ряд зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: Ван Дей Эйде,
Гуськов С. И., Емельянов Б. В., Линець М. М., Мічуда Ю. П.,
Стеганцов А. В., Степанова О. Н., Томич М., Шааф Ф., Юшко Б. Н. та ін.
Однак, недостатньо вивченою є проблема стратегічного маркетингу в сфері надання спортивних послуг, тому метою дослідження
є розробка маркетингової стратегії підприємства на ринку спортивних послуг.
У всьому світі та, зокрема, в Україні постійно зростає кількість
прихильників здорового та активного способу життя. Люди прагнуть красиво виглядати, так як гарний зовнішній вигляд став ознакою успішності. Тому успішні менеджери давно застосовують маркетинг у сфері спорту.
Досліджуваним об’єктом було обрано спортивну базу «Олімп»,
що надає різні види спортивних послуг. Розрахунок Індекса Херфіндаля- Хіршмана, що становить 402, 3 показав, що ринок спортивних послуг є слабким, а на основі побудови матриці БКГ визначено, що підприємство знаходиться в квадраті «Знаки запитання».
Це дало підстави стверджувати, що ринок спортивних послуг
є недостатньо розвиненим, тому потрібно вдосконалювати стратегію розвитку масового спорту, як одного з пріоритетних напрямків
спортивного маркетингу для спортивних баз.
Основними напрямами реалізації стратегії розвитку масового
спорту є:
– впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла у формуванні традицій і культури здорового
способу життя, престижу здоров’я;
– залучення громадян до регулярних занять фізкультурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку
населення;
– збереження наявної з подальшим удосконаленням матеріальноспортивної бази за місцем проживання та ефективне її використання;
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– визначення та забезпечення регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, підвищення професійного рівня фахівців фізичного
виховання;
– розвиток клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;
– створення системи інформування населення через засоби
масової інформації про роль та значення масового спорту у житті
суспільства та кожної людини.
При розробці стратегії слід враховувати систему цінностей споживачів. За Ф.Котлером у нинішньому суспільстві настала епоха
маркетингу 3.0, що характеризується високим рівнем системи цінностей, маркетингом людської душі, тільки тоді людям будуть
близькі ідеї, які за допомогою брендів намагаються донести виробники через підтримку того чи іншого заходу або спортсмена.
В цьому контексті одним із різновидів стратегії передачі системи цінностей у спортивному маркетингу може стати спонсорство.
Нажаль, в нашій країні спортивний маркетинг знаходиться
лише в стадії розвитку, через недостатню зацікавленість населення
до спортивних заходів, а тому і не бажання бізнесу витрачати кошти
на спорт. Тому пріоритетним напрямком розвитку спортивного
маркетингу повинна стати маркетингова стратегія масового спорту.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Куріна Л. В.
IV курс, група 4-А, спеціальність «Облік і аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. 0662450287
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.

Для того, щоб стабільно здійснювати процес виробництва на
підприємстві постійно мають бути запаси. Вони є одним із основних об’єктів бухгалтерського обліку, а тому їх удосконалення є надзвичайно актуальним.
Методологічні засади формування обліку запасів визначено П(с)БО 9
«Запаси» . Згідно П(С)БО 9 під запасами розуміють активи, які :
– утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності;
– перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва.
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В основу матеріальних потоків підприємств покладений рух
матеріалів відповідно об’єктів обліку: постачальник — склад підприємства — цехова комора — виробництво.
Однією з головних проблем висунутих практикою, пов’язаних
з відпуском виробничих запасів, є недосконалість розрахунку лімітів. Взагалі, лімітування видачі матеріалів попереджує створення
надмірних запасів і сприяє більш економному їх використанню.
Порядок розрахунку ліміту виробничих запасів передбачає використання даних про норми витрат, обсяги виробничої програми
і залишки запасів в цехах на кінець місяця. Однак, дослідження
діяльності підприємств довело, що при розрахунку лімітів не враховуються дані про залишки запасів, які не використані в цеху на
початок місяця. Це і зрозуміло, оскільки лімітно-забірні картки за
звітний період (місяць) надходять в бухгалтерію на початку наступного, а розрахунок лімітів ведеться в звітному і документи видаються в цехи до початку виробничого процесу. Справа ще більше
ускладнюється у випадку, коли з одного матеріалу планується виготовлення декількох видів продукції. Таким чином, відсутність можливості при розрахунку лімітів враховувати залишки невикористаних запасів послаблює ефективність попереднього контролю за
використанням матеріалів у виробництві. Накопичення залишків
невикористаних матеріалів з місяця в місяць часто призводить до
негативних явищ. Покращити стан справ можливо, використовуючи для розрахунку ліміту запасів дані про залишки ліміту місяця,
що слідує за попереднім.
Також проблемним щодо обліку запасів є вибір методики оцінки виробничих запасів при їх вибутті. Від цього у більшості випадків залежить об’єктивність усієї бухгалтерської інформації, адже
пов’язане з постійними змінами цін на виробничі запаси в умовах
ринкових відносин.
До того ж бухгалтерський облік не на всіх підприємствах ведеться
у відповідності з припущенням, що у виробництво першими відпускаються зі складу ті виробничі запаси, які першими надійшли, що
пояснюється передусім їх фізичним та моральним старінням. Тому
виникають ситуації, коли рух вартості виробничих запасів в процесі їх
обігу може як співпадати, так і не співпадати з фізичним рухом матеріалів, які закуповуються з метою використання їх у виробництві.
Звідси й виникає основна проблема, суть якої полягає у розподілі вартості між використаними запасами та тими, що залишилися
на балансі підприємства на кінець звітного періоду.
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Дані проблеми визначають необхідність запровадження комплексного обліку, який би охоплював всі процедури руху виробничих
запасів, починаючи із складання замовлень, надходження на підприємство і закінчуючи їх споживанням на робочих місцях. Це
пов’язане з тим, що однією з найважливіших передумов дієвості
обліку є координація всіх видів діяльності, пов’язаних з наявністю
й рухом виробничих запасів.
Таким чином, оцінка виробничих запасів має суттєвий вплив
при визначенні суми чистого прибутку, є головною метою діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта.

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Кухта Ю. В.
5 курс, група ЗФН-51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Мних М. В., д. е. н., професор

Однією з основних цілей державної економічної політики сьогодення є забезпечення належної фінансової бази для виконання
соціальних функцій щодо соціального розвитку суспільства та
забезпечення належного рівня якості життя населення. Таким
чином, соціальна справедливість є рушійною силою соціального
прогресу, оскільки, правильно сформована політика держави здатна мобілізувати сили щодо пошуку нових моделей як економічного, так і соціального розвитку суспільства.
Ефективним механізмом соціального захисту всіх громадян не
залежно від внесків та тривалості трудового стажу є соціальне страхування, незважаючи на те, що вище зазначені фактори відіграють
важливу роль при визначенні певних форм соціальної підтримки.
Відповідно до функцій, система соціального страхування передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником
або роботодавцем, громадянами, а також бюджетних та інших джерел.
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Таким чином, головною метою соціального страхування є профілактика і мінімізація соціальних ризиків перш за все для працюючого населення і компенсація при настанні страхового випадку, що
передбачає отримання матеріального забезпечення або соціальних
послуг з окремих видів соціального страхування. А метою соціальної допомоги є підтримка найбільш вразливих верств населення,
шляхом надання адресної допомоги головним завданням якої
є забезпечення мінімального рівня соціального захисту.
Реалізація системи соціального страхування в Україні здійснюється відповідно до певних принципів, які затверджені на законодавчому рівні:
1. Обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах
трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених
законодавством про працю, та осіб, які забезпечують себе роботою
самостійно, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності.
2. Надання права отримання виплат особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю тощо.
3. Обов’язковості фінансування страховими фондами (установами) витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення
та соціальних послуг, у обсягах, передбачених законами з окремих
видів загальнообов’язкового соціального страхування.
4. Державних гарантій реалізації застрахованими громадянами
своїх прав.
5. Забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних виплат та
допомоги, які є основним джерелом існування.
6. Принцип солідарності направлений на соціальний захист
перш за все непрацездатного населення: пенсіонерів, інвалідів,
малозабезпечених сімей з дітьми, шляхом перерозподілу коштів
між людьми з різними доходами.
7. Не менш важливим є принцип індивідуальної відповідальності щодо соціального захисту працездатного населення.
Соціальне страхування виступає механізмом соціальної політики і способом її фінансування з метою соціального вирівнювання і
забезпечення необхідного рівня життя. В той же час соціальне страхування мінімізує соціальну зрівнялівку щодо соціального захисту
саме працюючого населення.
Для дотримання ефективності реалізації вище зазначених принципів, а також для виконання цілей соціального страхування необхідна координація заходів по забезпеченню економічної та соціаль124
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ної стабільності в суспільстві. Отже, правильно сформована політика держави не лише підвищить ефективність соціального захисту
працюючих за допомогою соціального страхування, але й дозволить здійснювати інвестиції в сферу виробництва.

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
Кучма Я. І.
V курс, група 5Б, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095)-8126890
Науковий керівник: Асанов С. М., ст. викладач

Для досягнення поставлених перед собою цілей, тобто визначає
свою стратегію. Процес вибору стратегії, що логічно йде за процесом визначення цілей, об’єднує уявлення керівництва кредитної
організації про наявні і передбачувані можливості, її сильні і слабкі
сторони, потенціал тощо. Його результатом є рішення про те, коли
і як саме необхідно ініціювати інноваційні процеси, які ресурси
будуть задіяні, яким буде характер інноваційної діяльності, які
моменти функціонування банку будуть залучені до неї тощо. Вироблення стратегії є одним із найважливіших елементів у структурі
інноваційного управління кредитної організації.
Вибір стратегії являє собою складний процес, який можна розглядати у кількох стадіях. Визначення поточної стратегії кредитної
організації необхідне для прийняття рішення, що стосується
подальшого розвитку банку в перспективі. Ця процедура включає в
себе видозмінений процес обробки результатів, отриманих на стадії
аналізу середовища, що включає в себе оцінку п’яти зовнішніх і
внутрішніх факторів, які поділяються наступним чином:
Зовнішні фактори:
– масштаб діяльності, ступінь різноманітності пропонованих
продуктів, ступінь диверсифікованості банку;
– характер і природа змін у структурі власності кредитної
організації;
– структура та напрямки діяльності кредитної організації за
попередній період;
– виявлені кредитною організацією за попередній період і вибрані в якості орієнтирів ринкові можливості;
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– ставлення кредитної організації до зовнішніх загроз, негативних впливів.
Внутрішні чинники:
• цілі кредитної організації;
• структура розподілу ресурсів;
• фінансова політика і ставлення до фінансового ризику;
• ступінь концентрації інноваційної діяльності кредитної організації;
• стратегії інших окремих функціональних підрозділів банку.
Стадія вибору та оцінки стратегії як завершальний етап процесу створення інноваційної стратегії кредитної організації об’єднує
і резюмує дані та висновки, отримані на попередніх стадіях. При
компіляції всіх цих складових в інноваційну стратегію банку необхідно враховувати наступні аспекти:
– цілі, поставлені раніше на відповідному етапі;
– інтереси і переваги вищого керівництва кредитної організації;
– ресурсну базу кредитної організації;
– професійний рівень персоналу;
– зобов’язання банку за попередніми стратегіями;
– ступінь залежності від зовнішнього середовища;
– наявність часового фактору.
Оцінка обраної інноваційної стратегії завжди спрямована на
з’ясування її відповідності поставленим цілям. Цей критерій визначає напрямки, за якими проводиться оцінка стратегії:
• перевірка відповідності обраної інноваційної стратегії стану
і вимогам оточення (аналіз одержуваних конкурентних переваг,
відповідність вимогам основних суб’єктів оточення і факторам, що
визначають динамізм ринку);
• перевірка відповідності обраної стратегії потенціалу і можливостям кредитної організації (аналіз можливостей організаційної
структури, кадрових і фінансових ресурсних складових на відповідність вимогам, що висуваються обраною стратегією);
Всі стратегічні зміни мають системний характер, оскільки спочатку визначаються в ході ґрунтовного комплексного підходу. Їх ефективність, відповідність обраній стратегії, а також питання ефективності
всієї вибраної інноваційної стратегії в цілому визначаються в ході
такого управлінського процесу, як процедура оцінки та контролю. Ця
процедура полягає в аналізі інформаційних потоків, що надходять в
процесі проведення інноваційної діяльності кредитної організації та
мають такі характеристики: своєчасність, безперервність, адекватність, інформаційну наповненість і чітку хронологічність.
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МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Куріленко Я. В.
ІІІ курс, група ФН-31,
спеціальність «Фінанси та кредит», тел. +380631598591
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викл.

Актуальність теми полягає в тому, що в останні роки явище
географічної мобільності трудових ресурсів у Європейському
Союзі стали особливо помітними регіональні дисбаланси у забезпеченні робочою силою та загострилася проблема забезпеченості
робочою силою ЄС у цілому.
Наприклад, у Данії значною є питома вага робочої сили у працездатного населення (близько 80% для населення віком від 15 до
64 років у 2002 р.) і досить стабільна динаміка наявності працездатного населення в економіці. Це свідчить про дуже високий рівень
використання трудових ресурсів, а тому Данія не зможе забезпечити зростання кількості вітчизняної робочої сили протягом двох
наступних десятиліть. З іншого боку, існує приклад Ірландії, де
питома вага робочої сили у населення віком від 16 до 64 років становила лише 64,5% у 2000 p., а прогноз зростання питомої ваги
робочої сили у населення працездатного віку складає 111%. Отже,
якщо Ірландії вдасться забезпечити зростання працездатного населення на 1% щороку, то через декілька років цей показник становитиме 72,1%. Якщо ж темпи зростання показника питомої ваги
робочої сили у населення становитимуть 2% щороку, то скоро цей
показник перевищуватиме 80% (рівень 75–80% вважається максимально можливим). У цілому ж для ЄС, якщо цей показник зростатиме на 1% (2%) щороку, він досягне рівня 68% (75%) порівняно
з 63% у 2000 р. Проте вже зараз в економіках країн-членів ЄС існує
дефіцит трудових ресурсів. Так, дослідження, проведене на замовлення Європейської комісії, виявило нестачу робітників у семи
секторах економіки ЄС.
Інше дослідження Німецького інституту з питань вивчення трудових ресурсів показало, що попит на іноземну робочу силу в Німеччині
визначається переважно потребою в кваліфікованих робітниках, а не
нестачею вітчизняних робочих ресурсів. З іншого боку, за висновками
Асоціації працедавців Нідерландів, у країні близько 50% незайнятих
робочих місць — це місця працівників з низькою кваліфікацією.
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Таким чином, очевидним є потенційний дисбаланс у забезпеченні робітниками різних частин ЄС. Зважаючи на це, ЄС буде змушений шукати методи підвищення продуктивності рідкісних трудових
ресурсів та джерела залучення додаткової робочої сили. За висновками Організації економічного співробітництва та розвитку, висока
мобільність трудових ресурсів може суттєво сприяти вирішенню проблеми нестачі та дисбалансу в забезпеченні економік робочою силою.
Питання мобільності трудових ресурсів у межах ЄС розглядається з трьох позицій. По-перше, вільний рух трудових ресурсів сприяє
зростанню ефективності ринку робочої сили. По-друге, визнається
доцільність міграції трудових ресурсів з метою формування у громадян різних національностей європейської ідентичності. По-третє,
виходячи з правових норм ЄС, усі громадяни країн-членів ЄС
повинні мати однаковий бездискримінаційний доступ до робочих
місць у будь-якій іншій країні ЄС. Таким чином, гарантується
дотримання базових політичних і економічних прав громадян ЄС.
У цілому можна стверджувати, що у ЄС створено достатньо
ефективне інституційне забезпечення міграційних процесів трудових ресурсів. Зважаючи на виключну важливість трудової міграції
для забезпечення сталого економічного та соціального розвитку
країн ЄС, постає необхідність регулярного моніторингу та аналізу
міграційних потоків трудових ресурсів у межах ЄС. Вивчення тенденцій та закономірностей транскордонної міграції робочої сили ЄС
є необхідною передумовою для вироблення комплексної ефективної
політики регулювання міграційних потоків з метою максимізації
позитивних ефектів міжнародної мобільності трудових ресурсів.

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Курочка І. В.
5 курс, група ФН-51, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Стожок Л. Г., к. е. н., доцент

Фінансове планування — складова частина фінансового менеджменту, яка передбачає визначення стратегічної мети в управлінні
фінансами. Мета фінансового планування полягає в забезпеченні
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підприємства необхідними фінансовими ресурсами виробничої,
інвестиційної і фінансової діяльності. У зв’язку з цим треба визначити напрями ефективного вкладання капіталу, оцінити ступень.
Основними фінансовими документами, в яких втілюється фінансове планування, є бюджет грошових доходів — видатків, прогнозування обсягів очікуваного прибутку, обсягів інвестицій, розміру
дивідендів, зовнішніх запозичень та інше.
Довготермінове фінансове планування містить такі основні елементи: визначення потреб у грошових ресурсах, у тому числі на
фінансування основного та оборотного капіталів, на будівництво
нових філіалів, цехів, на модернізацію та реконструкцію існуючого
підприємства; довготермінове планування ліквідності балансу підприємства, тобто співвідношення між активами і пасивами. До активів належать грошові ресурси, банківські вклади, товарно-матеріальні запаси (тобто поточні активи) і основний капітал за остаточною
вартістю. До пасивів — рахунки до оплати, нараховані заробітна
плата і податки, облігації до оплати (тобто поточні пасиви), а також
іпотечні цінні папери, звичайні акції, нерозподілений прибуток.
Найважливішими принципами при складанні фінансових планів є: інвестиції (в тому числі капіталовкладення) з тривалими термінами окупності повинні фінансуватися за рахунок довготермінових надходжень за максимального використання внутрішніх джерел
фінансування; необхідно обирати найдешевші способи інвестування, а брати кредити лише тоді, коли вони дешевші за власні джерела самофінансування; слід обирати ті варіанти інвестицій, які дають
найвищу рентабельність та ефективність; планові показники виробництва, збуту товарів і послуг повинні відповідати обсягам платоспроможного попиту та його структурі; — найбільш ризикові інвестиції слід здійснювати за рахунок власних джерел фінансування;
при складанні фінансових планів, зокрема при розробці інвестиційної політики, необхідно враховувати, що частка самофінансування
у загальному обсязі інвестицій, передусім крупних підприємств.
Необхідність та важливість фінансового планування визначається його роллю в забезпеченні ефективного розвитку підприємства, яка полягає у наступному.
1. Фінансове планування виступає інструментом регулювання
системи економічних відносин щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів. Таким чином, фінансове планування забезпечує реалізацію резервів зростання фінансових ресурсів та раціоналізацію їх використання на підприємстві.
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2. Фінансове планування координує фінансові цілі різного порядку (стратегічні і поточні), дозволяє оптимізувати фінансові рішення конфліктного характеру (прибутковість — рівень фінансового ризику — ліквідність).
3. Фінансове планування виступає інструментом мінімізації фінансових ризиків підприємства, так як процес фінансового планування здійснюється з врахуванням фактору ризику, а багатоваріантність планових розрахунків передбачає формування алгоритмів
реагування і поведінки підприємства в різних ситуаціях, що генерують фактори зовнішнього і внутрішнього середовища.
4. Фінансове планування є своєрідним інтегративним елементом в системі управління, що узгоджує, координує такі функції
фінансового менеджменту, як формування інформаційної бази,
фінансовий контроль та стимулювання виконання прийнятих
управлінських рішень в сфері фінансів, так як певною мірою забезпечує можливість реалізації цих функцій.
Отже, фінансове планування є важливою складовою внутрішньофірмового планування, реалізація якого є необхідною умовою
досягнення підприємством стратегічних цілей діяльності підприємства, так як узгоджує окремі фінансові цілі, координує їх з іншими цілями, забезпечує ефективний механізм управління . В зв’язку
з цим, представляється доцільним подальше вдосконалення методологічних засад та методичного інструментарію фінансового планування.

АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ,
ЇХ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
Кукса І. А.
6 курс, спеціальність «Облік і аудит»
Науковий керівник
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

В умовах переходу до ринкових відносин, питання, що пов’язані зі змінами в обліку та аналізі господарської діяльності, стали
предметом глибокого економічного дослідження. Особливо стоїть
питання про використання основних засобів. Краще їх використання є одним із головних факторів збільшення обсягу виробництва без додаткових капітальних вкладень та підвищення рівня
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конкурентоспроможності національної економіки. Важливе значення має відтворення основних засобів як процес їх виробничого
використання, зносу, амортизації, підтримки в робочому стані
через здійснення ремонтів і відновлення в натурі.
Особливо важливе значення в механізмі відтворення основних
засобів має амортизація, оскільки вона, з одного боку, є елементом
виробничих витрат, що включається в собівартість продукції, а з іншого — є джерелом коштів для реновації (відновлення) основного
засобу нерідко на якісно новій основі. Водночас вона відображає
специфіку руху його вартості і розглядається як важливий важіль
управління процесом відтворення .
З першого квітня 2011 року набрав чинності ІІІ розділ Податкового кодексу України (ПКУ), який докорінно змінив правила оподаткування прибутку, включаючи і порядок нарахування амортизації основних засобів.
За визначенням ПКУ амортизація — систематичний розподіл
вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних
активів, що амортизується, протягом строку їх корисного
використання (експлуатації).
ПКУ закладає перехід від групового до пооб’єктного обліку
основних засобів, тому і нарахування амортизації буде здійснюватися щомісячно (сума амортизації за розрахунковий квартал
відповідає добутку місячної суми амортизаційних відрахувань на
три місяці) та пооб’єктно .
Класифікація ОЗ в податковому обліку тепер передбачає 16 груп
замість звичних нам 4-х, і що мінімальний строк корисного
використання будівель становить 20 років, а транспортних засобів —
5 років.
На сьогодні вже немає податкового методу. Тепер відповідно до
ПКУ в податковому обліку методи нарахування амортизації
повністю відповідають бухгалтерським методам, що перелічені в п.
26 П(С)БО 7.
Новий порядок податкового обліку основних засобів досить
серйозно відрізняється від звичного нам раніше. Якщо оцінювати
його в цілому, то варто відзначити спробу законодавця
максимально наблизити його до бухгалтерського обліку основних
засобів.
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ
Кліщенко І. М.
ІІІ курс, група ФН-31, спеціальність «Фінанси та кредит»
тел. +380961308394
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викл.

Актуальність даної теми полягає у тому, що жодна країна світу
не може обійтися без міжнародної торгівлі послугами. Якщо брати
до уваги те, що Україна та Росія — це дві держави з високим рівнем
економіки, то за 2012 рік обсяг експорту послуг становив 13527,6 млн.
дол. США і по відношенню до відповідного періоду минулого року
складав 98,1% ,а обсяг імпорту становив 6706,3 млн. дол. і зріс на
7,6%. Позитивне сальдо становило 6821,3 млн. дол. (за 2011 р. —
відповідно 7557 млн. дол.).
На формування позитивного характеру вплинули окремі види
послуг: трубопровідного транспорту (позитивне сальдо 3247,3 млн.
дол.), морського (1040,8 млн. дол.), залізничного (945,1 млн. дол.),
повітряного (872,1 млн. дол.), різні ділові, професійні та технічні
послуги (821,3 млн. дол.), допоміжні транспортні (510,2 млн. дол.)
та комп’ютерні (497,8 млн. дол.) послуги.
Структура українського експорту послуг протягом тривалого
часу залишалася незмінною, і за 2012 р. найбільші обсяги припадали
на транспортні послуги, які займали 63% від загального обсягу експорту (за рахунок наданих послуг трубопровідного та залізничного
транспорту) та різні ділові, професійні та технічні послуги — 14%.
При цьому протягом 2011–2012 рр. що квартально зростали
обсяги наданих комп’ютерних послуг, зокрема послуги, пов’язані зі
створенням програмного забезпечення та послуги з оброблення
даних. У звітному році по відношенню до попереднього обсяги
комп’ютерних послуг збільшилися на 262,2 млн. дол. (на 49,3%).
Основною країною-партнером в експорті послуг залишається
Російська Федерація, на яку припадає 5365,4 млн.дол. (39,7% від
загального обсягу експорту).
Одночасно зменшився експорт послуг, наданих Російській
Федерації — на 269,2 млн.дол. (на 4,8%).
Структура імпорту послуг також залишається незмінною протягом останніх років. Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту
послуг за 2012р. складали транспортні послуги — 25% (за рахунок
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одержання послуг повітряного та залізничного транспорту), різні
ділові, професійні та технічні — 16% (за рахунок обсягів імпорту
юридичних, бухгалтерських та інших послуг, послуг в галузі сільського господарства, видобутку корисних копалин та переробки
продукції на місцях), фінансові — 14,1%, державні послуги, які не
віднесені до інших категорій — 9,2% та послуги з подорожей — 8,5%.
Отже, порівняно з 2011р. імпорт послуг в Україні з Росією збільшився на 471,1 млн. дол. за рахунок зростання обсягів одержаних
послуг з подорожей — на 106,9 млн. дол. (на 23,1%), державних
послуг, які не віднесені до інших категорій — на 104,2 млн. дол. (на
20,4%), будівельних — на 103 млн. дол. (на 66,6%), інших ділових
послуг — на 55,7 млн. дол. (на 25,1%), комп’ютерних — на 54,3 млн.
дол. (на 22,4%), морського транспорту — на 52,8 млн. дол. (на
35,8%), допоміжних транспортних послуг — на 41,4 млн. дол. (на
43,6%) та залізничного транспорту — на 36,1 млн. дол. (на 6%).
Тому сучасний імпорт послуг переважає експорт. Такий стан речей
є негативний для національного ринку послуг. Саме тому це зумовлює необхідність перегляду державної політики розвитку сфери
послуг та вимагає розробки стратегії посилення не лише експортоорієнтованих, а й імпортозамінюючих її галузей.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Киркевич Т. С.
ІІІ курс, група ЕП-32, спеціальність «Економіка підприємства»,
Національний університет водного господарства
та природокористування
к.тел. (096)-1133356
Науковий керівник: Стахів О. А., доцент

Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими
ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці впливають на збільшення обсягів продукції і на підвищення ефективності виробництва. Ефективне управляння трудовими ресурсами є одним з головних чинників підвищення
конкурентоспроможності підприємства.
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Тема дослідження є актуальною тому що, результати господарської діяльності залежать передусім від ефективності використання живої праці — найбільш активного, і власне, вирішального
фактора виробництва. Забезпеченість підприємства необхідними
трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий
рівень продуктивності праці сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанні обладнання, машин,
механізмів, зниженню собівартості та зростання прибутку.
Необхідність вимірювання показників відтворення робочої сили в
умовах централізованого управління та обов’язковості праці призвели
до виникнення в 20-х роках ХХ ст. поняття «трудові ресурси» [1].
У статистиці та економічній теорії України, державному регулюванні економіки прийнято вживати термін «трудові ресурси». Це
поняття можна розкрити таким чином: трудові ресурси — це частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві. Виходячи з цього визначення можна сказати, що трудові
ресурси включають у себе як реальних працівників, що вже зайняті
в економіці країни, так і потенційних, котрі не зайняті, але можуть
працювати.
Теоретичні та практичні аспекти з питань оцінки ефективності
трудових ресурсів досліджувались досить широко. Різними аспектами цієї проблеми присвячені роботи багатьох вчених таких як
А. Афонін, А. Базилюк, Д. Богиня, О. Грішнова, М. Долішній,
Т. Заяць, Е. Лібанова, В. Лич, В. Онікієнко, С. Пирожков, Л. Шаульська та інші.
Шляхи вдосконалення використання трудових ресурсів безпосередньо пов’язані з аналізом забезпеченості підприємства кадрами,
використанням фонду робочого дня, аналізом продуктивність праці.
Важливим фактором підвищення ефективності використання
трудових ресурсів на підприємства і по галузі в цілому є зростання
індустріалізації, що полягає в створенні виробничої бази. Це багатогранний комплексний процес, в основу якого покладено перехід
на механізоване складення різноманітних виробів, застосування
сучасних нових технологій, впровадження нових комп’ютерних
розробок, тощо.[2]
У сучасних умовах важливу роль в ефективному використанні
трудових ресурсів відіграє економічна та соціальна політика держави. В Україні трудові ресурси все ще використовується неефективно. Існує багато проблем, які знижують його якість.[3]
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Важливим резервом підвищення ефективності використання
ресурсів праці як наявних, так і потенційних, є професійно-кваліфікаційний аспект. Мінливість «погоди» на ринку праці потребує
не лише високої кваліфікації робочої сили, а й швидкої перекваліфікації відповідно до сучасних технологій і організації виробництва
та праці, які змінюються [4].
Отже, використання трудових ресурсів повинно відповідати
цілям організації, не ігнорувати інтереси працівників і дотримуватись Законів про працю. Виходячи з цього, потрібно здійснювати
пошук напрямів покращення його формування і використання.
Підприємства повинні бути зацікавлені в якнайшвидшому усуненні всіх недоліків у роботі працівників та використанні виявлених
резервів, оскільки це дозволить підвищити ефективність праці,
а це, у свою чергу, покращить результати діяльності підприємства.
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХІДНОСТІ ОПЕРАЦІЙ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ
Крисюк О. В.
5 курс, БС–52, «Банківська справа»
Миколаївський міжрегіональний інститут
Науковий керівник: Ляшенко В. В., ст. викладач

Незважаючи на стрімкий приріст емісії платіжних карток
в Україні, рівень дохоь карткових операцій поки що залишає бажати
кращого. Її підвищення — одна з найскладніших проблем, з якими
стикаються банки під час реалізації карткових програм. Проте саме
від дохідності залежить, чи розгортатиме банківська установа картковий бізнес, чи, навпаки, згорне його.
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Важливими статтями доходу банків-емітентів є:
1) доходи від розміщення залишків на карткових рахунках;
2) доходи від випуску та обслуговування карток;
3) доходи від операцій зняття готівки у власній мережі;
4) доходи від операцій зняття готівки в мережі інших банків;
5) доходи від операцій купівлі;
6) доходи від обслуговування зарплатних проектів.
Статтями витрат емісійної частини карткових програм банківмітентів є:
1) собівартість карток;
2) проектні витрати (відсотки за залишками на приватних
зарплатних, пенсійних та інших карткових рахунках);
3) відрахування у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
4) витрати на оплату праці.
За нашими підрахунками доходи в середньому за місяць (2011 р.)
від емісійної діяльності Миколаївської обласної дирекції ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль» (48992 грн.) перевищують витрати
(21827 грн.) більш як удвічі.
Щоправда, отримане співвідношення не відображає рівня дохідності карткового бізнесу банку в цілому. Адже, аналізуючи карткову програму банківської установи, ми не враховували загальні
не операційні витрати банку на розвиток інфраструктури, маркетинг, програмне забезпечення, процесинг, ліцензійні платежі тощо.
Однак результати проведених обчислень дають підстави для
висновку проте, що філія, реалізуючи карткову програму в ролі банкуагента, може приносити прибуток, принаймні — уникнути збитків.
Для аналізу дохідності карткового бізнесу пропонуємо застосовувати модель, яка дає змогу визначити структуру карткового портфеля
банківської установи в розрізі умовних категорій клієнтів (за рівнем
обсягу залишків на їхніх рахунках та оборотами за карт-рахунками).
На основі отриманих даних щодо фінансового результату
банку-емітента, пов’язаного з обслуговуванням клієнтів кожної з
категорій, встановлено, що пріоритетними для МОД ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль» є клієнти VIP, а також представники
категорій середній клас та добрий зарплатний клас: VIP-клієнти
(яких лише 0,4%) приносять банку 24,1% доходів від карткових
операцій, клієнти середнього класу (їх 4,9%) — 52,8%, тоді як
зарплатні клієнти (їх аж 87,8%) — лише 1,6%.
Прибутковість карткової програми комерційного банку нині
більшою мірою залежить від якості карткового портфеля, а не від
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обсягів емісії. Дедалі важливішого значення набуває залучення клієнтів із високими й стабільними доходами, надання додаткових
послуг держателям зарплатних карток, аби залучити їхні кошти у
безготівковий оборот, що сприятиме збільшенню доходів банку.
Отже, на нинішньому етапі забезпечення дохідності операцій із
платіжними картками пов’язане передусім зі збільшенням кількості клієнтів, які мають високі й стабільні доходи, з розширенням
обсягів кредитування в рамках карткових програм, із активнішим
залученням до розрахунків за допомогою електронних продуктів
держателів платіжних карток.

ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ
ДЛЯ АГРОБІЗНЕСУ
Кравченя Г. П.
4 курс, група Ф4, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Рівненський інститут,
Науковий керівник: Засанська С. В., к. е. н.

Актуальність теми обумовлена важливістю підготовки кадрів
для аграрного сектору. Головною тезою вважаємо наступну: розвиток партнерських відносин між закладами професійної освіти
і роботодавцями є необхідним.
На сьогодні існує важливе питання щодо політики відтворення
й розвитку в першу чергу села. Тут, важливим аспектом виявляється фактор безперервності освіти, тобто формування єдиного освітнього комплексу в аграрному секторі виробництва.
З метою вирішення означених актуальних питань необхідним
організаційним механізмом виступає розробка та реалізація такої
цільової програми, яка б дозволила запрацювати комплексу заходів
по державному регулюванню процесів формування та використання кваліфікованих кадрів на селі [2].
При вирішенні поставлених питань основними задачами
можуть стати досягнення конкурентних параметрів виробництва
сільськогосподарської продукції; формування інноваційної системи, яка забезпечить збільшення прибутковості сільськогосподарського виробництва. Реалізація цих завдань пов’язана з врахуванням
факторів, принципів, функцій та показників використання конкретних механізмів та інструментів. Функціональними завданнями
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реалізації програми є соціальна, відтворювальна, інвестиційна,
стимулююча, кординаційна, економічна та інші [2].
Критеріальними показниками ефективності програми за словами багатьох експертів виступає ступінь укомплектованості підприємств кваліфікованими кадрами, збільшення частки керівників
з вищою та середньою професійною освітою, скорочення плинності кадрів, підвищення кваліфікації та можливостей перепідготовки
в системі додаткової професійної освіти.
Серед ключових інструментів виокремлюють пільгову освіту
у вищих навчальних закладах та сільськогосподарських установах,
одноразові виплати молодим спеціалістам, місячні виплати, підвищення кваліфікації, перепідготовку за рахунок бюджетного фінансування, а також регулярне проведення атестування кадрів агропромислового сектору [там само].
Наприклад, в деяких країнах з розвинутою ринковою економікою значно розрізняються схеми в підготовці фахівців аграрного
сектору. Звертаючись до досвіду Великої Британії, слід зазначити,
що її сільськогосподарська освіта еволюціонувала разом з системою вищої освіти. Концепція сучасної сільськогосподарської професійної освіти Англії, Уельсу та Північної Ірландії передбачає професійну підготовку фахівців, які відповідають чотирьом основним
рівням кваліфікації: фермер, кваліфікований агроном, інженер
механік і сільгоспменеджер [1].
Навчання в системі вищої освіти Великобританії здійснюється
на базі коледжів та університетів вищої освіти. Приватні навчальні
заклади, які зазвичай спеціалізуються на роботі в одній галузі освіти і можуть надавати, або не надавати рівні кваліфікації є альтернативними варіантами здобуття технічної освіти у США.
В системі такої освіти прослідковуються тендеції до подальшої
демократизації вищої аграрної освіти, змін академічного світогляду
на системи навчання, динамічності фахівця аграрного профілю
в умовах світової конкуренції, взаємоінтеграції навчальних програм системності та безперервності навчання протягом життя [1].
Отже, модернізація аграрної освіти та науки має сприяти зростанню ефективності використання кадрового потенціалу держави,
забезпечити конкурентоспроможність агропромислового сектору
економіки. Недарма зростання числа заходів у сфері агробізнесу,
агрологістики доводять про потребу існування інституційних засад
сільськогосподарського значення.
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Рекреаційне господарство, як особлива структура, що забезпечує реалізацію рекреаційних потреб суспільства, виконує ряд важливих функцій: рекреаційного відтворення, оздоровлення, розвитку,
комунікаційну, економічну та інші. Проте, воно досі не є офіційно
визнаною галуззю національної економіки, що створює певні перешкоди його ефективному розвитку. Від раціональної організації та
державної підтримки дана галузь може забезпечити депресивні
регіони Полісся рядом економічних вигод: створити робочі місця,
сприяти розвитку позитивного інвестиційного клімату, поповнити
місцеві бюджети, розвинути інфраструктуру регіону тощо.
Ефективність територіальної організації рекреаційного господарства регіону визначається ступенем використання (врахування)
ресурсних, інфраструктурних, економічних, соціальних, екологічних та управлінських переваг території в процесі рекреаційної
діяльності для зменшення витрат на її забезпечення.
Однією з основних причин, що стримують розвиток рекреації
в країні, є недосконалість податкової системи. Варто застосувати
диференційований підхід до оподаткування туристичної галузі,
врахувавши ряд факторів, зокрема: спеціалізація, соціальна значущість,
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розмір та місце розташування рекреаційного підприємства тощо.
Запровадити просту та прозору систему нарахувань і сплати податків, розширити перелік критеріїв, що дозволяють підприємству
перейти на спрощену систему оподаткування.
Основним завданням успішного розвитку рекреаційного господарства на найближчу перспективу є розробка ефективної регіональної рекреаційної політики, яка б передбачала прийняття ряду
заходів, як координація та управління рекреаційної діяльності, рекреаційне ресурсокористування, фінансове та маркетингове забезпечення функціонування галузі, удосконалення матеріально-технічної бази рекреації, забезпечення міжгалузевих зв’язків, наукового та
кадрового забезпечення галузі. Реалізація даних завдань передбачає
створення на територіях з високим рекреаційним потенціалом
об’єднань виробників рекреаційних послуг (кластерів) із допоміжними підприємствами, організаціями та установами, які б постачали туристичні підприємства сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, інформацією, здійснювали технічне і кадрове забезпечення,
надавали консультаційні та маркетингові послуги, послуги реалізації турпродукту та турпослуг. Спільні зусилля бізнесових, наукових,
управлінських та інших кіл, організовані за допомогою кластерного підходу, сприяли б повнішій реалізації даних напрямів та підвищенню ефективності функціонування рекреаційного господарства,
що неодмінно позначиться на економічному та соціальному розвитку регіону.
Поліський регіон має всі можливості для створення рекреаційних кластерів «Шацького», «Ковель-Луцького», «Берестечко-Рівненського», «Східно-Волинського», що базується на використанні
виявлених територіальних переваг щодо організації рекреаційної
господарської діяльності.
Аналіз ресурсних передумов розвитку рекреаційного господарства на Поліссі свідчить, що регіон володіє достатнім потенціалом
для успішного функціонування галузі, але використовується далеко
не у повній мірі.
Важливим кроком у справі підвищення конкурентоспроможності рекреаційного господарства Полісся є запровадження інновацій — розвиток альтернативних видів туризму, сімейного та молодіжного відпочинку, санаторно-курортного відпочинку для вагітних
жінок, рекреаційної інфраструктури вздовж транспортних коридорів, екстремального туризму, урізноманітнення послуг, використання деяких видів нових інформаційних та виробничих технологій.
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Слід поліпшувати інформованість населення про рекреаційний
потенціал регіону та можливості відпочинку в ньому, створити
реєстр рекреаційних ресурсів та об’єктів рекреаційного господарства, активізувати маркетингові дослідження ринку туристичних
послуг Поліського регіону. Варто врахувати сезонні коливання у
попиті на туристські послуги і розробити ряд послуг та заходів, які
б ці коливання значно скоротили.
Основними проблемами розвитку рекреаційного господарства
в регіоні є брак фінансових ресурсів, значна зношеність основних
виробничих фондів, застаріла матеріально-технічна база, низький
попит на рекреаційні послуги в регіоні, зумовлений як недостатньо
високою якістю рекреаційних послуг, так і поганою інформованістю
потенційних споживачів щодо можливостей відпочинку в регіоні.
Особливу увагу слід звернути на розвиток в регіоні альтернативних видів туризму, які можуть забезпечити збільшення туристичних
потоків в регіон, створення нових робочих місць, розвиток малого
бізнесу, поліпшення стану рекреаційної інфраструктури, збереження, охорону і відновлення рекреаційних ресурсів, і гарантує регіону
гідне місце на ринку туристичних послуг.

КАПІТАЛ БАНКУ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
Кривенда І. В.
6 курс, група БС–51, спеціальність «Банківська справа»,
Інститут економіки та менеджменту,
Науковий керівник: Чуб П. М., к. е. н., доцент

Банківська система — одна з найважливіших і невід’ємних
структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався.
При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи
господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.
Ресурси комерційних банків (банківські ресурси) звичайно
визначають як сукупність власних, запозичених і залучених коштів,
які є в розпорядженні банку і визначають як сукупність власних
і залучених банками в результаті проведення пасивних, а також активно-пасивних операцій (в частині перевищення пасиву над активом),
і ті, які використовуються для активних операцій банків.
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Разом з тим розгляд ресурсної бази комерційних банків необхідно пов’язати з межами використання мобілізованих в банку джерел
грошових засобів для надання кредиту і здійснення інших операцій.
Проблема полягає в тому, що не вся сукупність мобілізованих
в банку засобів вільна для здійснення активних операцій банку.
Роль акціонерного капіталу полягає в тому, що він є основним
джерелом коштів для забезпечення витрат в процесі створення
банку, а також виступає гарантією платежів банку за своїми
зобов’язаннями.
Резервний капітал (фонд) комерційного банку утворюється за
рахунок щорічних відрахувань.
Власні ресурси (капітал) комерційного банку є основою для залучення інших ресурсів суб’єктів ринку і необхідною умовою розвитку
банку. До складу власних ресурсів комерційного банку входять:
– акціонерний капітал(статутний фонд);
– резервний капітал;
– нерозподілений прибуток;
– довгострокові боргові зобов’язання.
Акціонерний капітал (статутний фонд) формується за рахунок
мобілізації комерційним банком коштів від випуску і розміщення
власних акцій. Величина статутного фонду дорівнює сумі прибутку,
розмір яких визначається загальними зборами акціонерів банку.
Основним призначенням резервного фонду є покриття втрат, які
виникають у процесі діяльності банку.
Резервний капітал банку — це гро шові ресурст, що резервуються банком для забезпечення непередбачених витрат спеціальних
потреб та покриття збитків.
Нерозподілений прибуток комерційного банку — це частина
прибутку, що залишається у розпорядженні банку після сплати
податків, дивідендів акціонерам та відрахувань до резервного фонду.
Пасивні операції комерційних банків — це операції, пов’язані
з формуванням банками своїх ресурсів.
Банківські ресурси — це сукупність коштів, що знаходяться в
розпорядженні банків і використовуються ними для проведення
активних операцій.
Фінансовий стан банку — це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення
і використання банкісь-ких ресурсів.
У своїй курсовій роботі ми намагаємося показати деякі аспекти
цієї широкої теми, що стосується оцінки капіталу банку.
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Оцінка методів управління капіталом із точки зору ефективності діяльності є встановленням порядку роботи, методів контролю,
дотримання існуючих нормативних актів та чинного законодавства. Отже оцінка банківського капіталу є потрібною як для керівництва банку, щоб знати результати своєї роботи, так і для клієнта
чи партнера.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ
НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Кравченко М. Є.
6 курс спеціальності «Облік і аудит», тел.067-720-13-50
Науковий керівник: Могилова М. М., к. е. н.

Актуальність дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку
малого підприємництва істотно зростає з урахуванням кризових
явищ в країні. Тому, є ряд вагомих причин для вивчення проблеми
організації обліку і аналізу, зокрема те, що дуже суперечливою є практика розвитку малого підприємництва в Україні і складною є ситуація
для аналізу та створення механізмів регулювання цієї сфери.
Роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу.
Облік малих підприємств повинен базуватись на принципах
обачності, повноти висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної фактичної собівартості,
єдиного грошового вимірника, періодичності.
Мале підприємництво — це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича,
комерційна, фінансова, страхова) зазначених суб’єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу.
Основним завданням організації обліку на малих підприємствах є створення системи отримання інформації, яка б забезпечувала реальне управління суб’єктом малого підприємництва та примноження доходу від його діяльності. Саме тому облікова політика
143

Секція 1

Економічні перспективи України

підприємства малого бізнесу повинна відображати механізм формування інформації, яка утворює показники фінансової звітності
за результатами діяльності підприємства.
Суттєві зміни в організацією облікового процесу для малих підприємств полягають в можливості узагальнення інформації про
господарські операції без застосування методу подвійного запису,
можливості використання не тільки типових, але і самостійно складених первинних документів і облікових регістрів, в можливості
самостійного вибору періодичності складання облікових регістрів.
Є також особливості в порядку ведення бухгалтерського обліку
суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами, які
повинні керуватися нормами П(С)БО 25 (Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» в редакції наказу Міністерства Фінансів від 24.01.2011 р.
№25 ) та подавати фінансову звітність за формами №1-м і 2-м.
Хоча зараз П(С)БО 25 вже не цілком відповідає нормам ГКУ.
Зокрема, після вступу в силу Закону №4618 змінилися критерії для
суб’єктів малого підприємництва, які в П(С)БО 25 залишилися
колишніми (наприклад, обмеження по складу засновників суб’єктів
малого підприємництва). Проте, поки не будуть внесені відповідні
зміни до П(С)БО 25, суб’єкти малого підприємництва повинні керуватися саме його нормами з метою складання фінансової звітності.
Для ведення обліку суб’єкт малого підприємництва відповідно
до наказу Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186
затверджений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва. Згідно з цим наказом суб’єкти малого підприємництва
застосовують спрощений План рахунків лише у разі складання
ними фінансової звітності у складі Балансу та Звіту про фінансові
результати відповідно до вимог П(С)БО 25 «Фінансовий звіт
суб’єкта малого підприємництва».
Особливості обліку і звітності малих підприємств всебічно
висвітлено у працях: А. І. Бланка, О. В. Бризгаліна, В. П. Вишневського, М. Я. Дем’яненка, Г. Г. Кірейцева, Л. М. Кіндрацької,
М. М. Коцупатрого. Крім того, на сьогоднішній день багато досліджень присвячено питанням диференціації бухгалтерського обліку
та звітності для великих, середніх та малих підприємств.
Правильно організована робота з аналітичного дослідження
результатів господарювання може забезпечити його дієвість і ефективність, суттєво вплинути на хід господарських процесів. Стійкий
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фінансовий стан малого підприємства формується в процесі всієї
його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи
показників, що детально й усебічно характеризують господарське
становище підприємства.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Лавриненко Л. М.
канд. екон. наук,
Інститут економіки та менеджменту ВМУРоЛ «Україна»,
к. тел. (063) 9879968

Одним із глобальних викликів, що постали сьогодні перед
Україною, є затвердження економіки, в основу розвитку якої
поставлена людина. Конвенція МОП про основні цілі та норми
соціальної політики проголошує, що будь-яка політика повинна
перш за все спрямовуватися на досягнення добробуту й розвитку
населення. Підвищення життєвого рівня розглядається як основна
мета планування економічного розвитку, стрижневим елементом
якого є забезпечення повної і продуктивної зайнятості.
Орієнтація на традиційні трудомісткі індустріальні галузі,
характерна для України, стоїть на заваді забезпечення стабільного
зростання економіки. Суттєве відставання наукової й освітньої
бази країни від науки й освіти країн, що знаходяться на етапі п’ятого або навіть шостого технологічних укладів, унеможливлює швидке просування у виробництві технологій та інновацій, спроможних
конкурувати на світовому ринку й призвести до швидкої зміни
укладу економіки. Фактичний внесок технологічних нововведень в
економічне зростання в Україні коливається у діапазоні 5-10%, у
той час як розвинені країни до 85-90% приросту ВВП забезпечують
шляхом виробництва й експорту високотехнологічної продукції, а
питома вага інноваційно-активних підприємств становить 60-70%.
В Україні (яка посідає одне з чільних місць у світі за кількістю
науковців) цей показник складає близько 12%.
Внутрішньому ринку властивий незначний попит на інноваційні розробки, а в світовому обсязі торгівлі високотехнологічною,
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наукоємною продукцією частка України складає лише 0,1%.
Водночас, підвищення рівня знань та формування робочої сили,
яка реагує на виклики високотехнологічної економіки, є головною
запорукою продуктивності праці та зростання рівня зайнятості.
Збільшення частки технологій підвищує вимоги до якості трудового потенціалу та навичок працівників, вимагає інвестицій в підвищення кваліфікації і перекваліфікацію робітників, у модернізацію
системи професійної підготовки, в розвиток системи навчання
протягом життя. Вагоме значення мають не лише рівень та якість
підготовки фахівців, а й їх відповідність потребам ринку праці,
тобто збалансованість попиту та пропозиції кадрів.
Сучасний ринок праці (як національний, так і глобальний)
визначається двома суперечливими тенденціями, узгодження яких
дозволить збалансувати і кількісні, і — найголовніше — якісні
показники попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці.
Перша тенденція — невідповідність рівня зростання ВВП обсягу
збільшення робочих місць, внаслідок чого значна кількість країн не
може розв’язати накопичені проблеми в сфері зайнятості: високе безробіття, неповна зайнятість, недовикористання професійних навичок, зокрема молоді, хронічна гендерна та вікова нерівність тощо.
Друга тенденція — зростаюча потреба в залученні нових осіб до
ринку праці (в тому числі, в контексті збереження зайнятості,
забезпечення ефективного переходу від безробіття до роботи), та
зменшення таким чином кількості осіб і сімей, які знаходяться на
«утриманні».
Сьогодні інвестиції в людський капітал є найбільш ефективними. Прискорення темпів модернізації виробництва пришвидшує
старіння отриманих кваліфікацій, навичок і знань, вимагаючи їх
постійного оновлення задля забезпечення якомога довшого перебування особи в лавах робочої сили (це означає, зокрема, переорієнтацію на старших та малокваліфікованих працівників). Демографічні
прогнози також дають підстави перейматися належним управлінням
наявним людським капіталом, адже якщо не вкладати в його розвиток, він вичерпається швидше, ніж природні багатства.
Україна зайняла 73 місце в підсумковому рейтингу конкурентоспроможності 144 країн Всесвітнього економічного форуму
(WEF) за 2012 р. За рік Україна піднялась на дев’ять пунктів і зараз
заходиться на позиції між Чорногорією й Уругваєм. Україна піднялася в рейтингу-2012 завдяки поліпшенню таких показників, як
макроекономічне середовище й інфраструктура. Також наша краї146
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на традиційно займає досить високі позиції в світі по охороні здоров’я, освіті, ринку праці, проте поки це можливо за рахунок масового обхвату населення та розміру країни, але не за рахунок якості.
Оцінювання якості освітніх послуг є одним із механізмів, що
сприяє процесу структурного реформування національної системи
освіти, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у навчальних закладах для забезпечення інтеграції України до
європейського наукового та освітнього простору з метою підвищення спроможності випускників навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському
ринку праці, підняття конкурентоспроможності вітчизняної
школи.
Ще однією з гострих проблем для України є попри рівень освіти громадян, є перепідготовка кадрів, незважаючи на те, що середній вік працівників сфери матеріального виробництва в Україні
складає 55 років, і з них частка робітників високої кваліфікації не
перевищує 10% (у США — 43%, в Німеччині — 56%). Працівники в
Україні проходять перепідготовку (підвищення кваліфікації)
в середньому раз на 13-15 років (у розвинених країнах — раз на
3–5 років), і за умови збереження зазначених тенденцій. Водночас
неузгодженість ринку освітніх послуг і ринку праці призводить до
того, що підготовлені фахівці залишаються недо- (не-) затребуваними. Виникає феномен «надлишкової освіти», коли працівники
з високою формальною підготовкою виконують малокваліфіковані
роботи, що свідчить або про низьку якість освіти, або про нераціональне використання праці. З іншого боку, незатребувані на вітчизняному ринку праці фахівці заповнюють вакансії, які пропонують
іноземні держави. Україна експортує людські ресурси (а не кінцевий продукт їх роботи).
Таким чином, подолання освітньо-кваліфікаційного дисбалансу є не стільки питанням підвищення ефективності функціонування ринку праці як такого, скільки наочним відображенням широкого кола проблем, що накопичилися в сфері управління
розвитком людського капіталу. Їх розв’язання можливе лише за
умов системного визначення стратегічних цілей і завдань розвитку
держави з урахуванням принципів гідної праці, пріоритетів промислово-економічної, соціальної, демографічної, освітньої і наукової політики.
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САМОЗАЙНЯТІСТЬ
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Лавриненко Т. Н.
V курс, група КС–51,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Інститут комп’ютерних технологій ВМУРоЛ «Україна»,
к. тел.(063) 9879970

У контексті модернізації української економіки вивчення
електронної самозайнятості набуває особливої актуальності.
По-перше, вона відноситься до нестандартних форм зайнятості,
які підвищують гнучкість ринку праці і набувають все більш ширшого поширення в сучасній економіці. По-друге, рівень самостійної зайнятості в Україні хоча і демонструє тенденцію до зростання,
але сьогодні залишається одним з найнижчих у світі. По-третє,
мова йде про нові моделі праці (представників робочої сили, яких
цілком можна вважати агентами інформаційної економіки, носіями відповідних форм людського капіталу, трудової практики та
мотивації).
Цифрові технології відкривають нові можливості організації
праці людей, зайнятих виробництвом та обробкою інформації.
Вони дістали можливість працювати видалено — на відстані від
того місця, де необхідні результати їх праці, передаючи інформацію
по комп’ютерних мережах. Концепцію видаленої роботи (remote
work) обґрунтував Дж. Ніллес ще у 1970-х роках, коли він керував
першим подібним проектом в університеті Південної Каліфорнії,
проте її повноцінна масова реалізація стала можлива пізніше завдяки подальшому розвитку технологій зв’язку, здатних оперативно
передавати великі об’єми інформації.
Електронна самозайнятість — нестандартна трудова практика,
яка активно розвивається з кінця 1990-х років (а в Україні — з середини 2000-х). Вона виступає як частина інформаційної економіки,
охоплюючи працівників, зайнятих виробництвом та обробкою
інформації, які можуть працювати самостійно, здійснюючи ділові
комунікації через Інтернет.
В умовах жорсткої конкуренції, ринкової нестабільності й високого технологічного динамізму фірми прагнуть максимально гнучко використовувати робочу силу. Зокрема, вони дотримуються
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стратегії аутсорсингу: все більший обсяг робіт виноситься за межі
фірми, а трудові відносини з найнятими працівниками замінюються комерційними відносинами з підрядниками. До основних сфер
електронної самозайнятості відносяться: інформаційні технології;
дизайн; робота з текстами, фото-, аудіо- та відеоматеріалами; різного роду бізнес-послуги. Це ті види творчої діяльності, які можуть
бути реалізовані фрілансерами на принципах роботи на відстані.
Головні умови в даному випадку — необов’язковість особистого
контакту між фрілансером та клієнтом, а також можливість надавати результати у цифровому вигляді, щоб їх можна було передавати
на відстань за допомогою комп’ютерних мереж.
Фрілансери володіють високим рівнем людського капіталу,
мають відносно високі доходи, демонструють позитивну трудову
мотивацію, заповзятливість, а також високий рівень задоволеності
роботою та життям.
В цілому в характеристиці сучасного суспільства як інформаційного закладена теза про переміщення сфери застосування людської праці з матеріального виробництва в нематеріальне. Досліджувати, аналізувати, розробляти, організовувати, консультувати,
інформувати — це типові трудові завдання сьогодення. Доступність, що розширюється, та портативність необхідних для роботи
з інформацією засобів виробництва (комп’ютерної техніки) підриває традиційну залежність безпосереднього виробника (інформаційного працівника) від працедавця.
З урахуванням наведеного вище, електронна самозайнятість
в цілому може бути оцінена як перспективна форма трудової діяльності, яка буде сприяти мобілізації творчого й інноваційного
потенціалу українських працівників. Також, слід зазначити, що в
рамках електронної самозайнятості сама всесвітня павутина стає
найважливішою сферою, яка виступає додатком до праці, яка так
чи інакше пов’язана із створенням та підтримкою веб-сайтів (програмування, дизайн, наповнення текстовим та мультимедійним
контентом, оптимізація й просування у пошукових системах, адміністрування). У зв’язку з цим можна прогнозувати стійке зростання електронної самозайнятості обумовленої подальшим розвитком
Інтернету, що пред’являє попит на послуги фрілансерів.
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ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СТРАХОВОГО РИНКУ
Лавринюк Є. О.
5 курс, група ЗФН-51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Мних М. В. д. е. н., професор

Досліджуючи питання розвитку страхового ринку в Україні упродовж останніх років, можна дійти висновку, що його роль все таки
недооцінювалася. І лише протягом останнього часу цій сфері приділяється належна увага. Сьогоднішній стан ринку можна охарактеризувати як початок періоду зростання, незважаючи на те, що обсяги
ринку порівняно з країнами Східної та Західної Європи незначні.
Сучасний страховий ринок формується в умовах:
– поступового зростання доходів населення з тенденцією до
подолання низького рівня платоспроможності;
– підвищення зацікавленості юридичних та фізичних осіб
у захисті своїх майнових інтересів;
– збільшення кількості прибуткових підприємств;
– законодавчого запровадження обов’язкового страхування
цивільно-правової
відповідальності
власників
наземних
транспортних засобів;
– розвитку ринків фінансових послуг (у тому числі фондового
ринку) та формування національної системи іпотечного кредитування;
– запровадження системи недержавного пенсійного забезпечення.
Проте його подальший розвиток стримується низкою актуальних проблем, що потребують негайного розв’язання.
Тому найважливішими інструментами якісного перетворення
ринку страхування на найближчі роки є розробка та впровадження
стратегії розвитку страхового ринку на 2006–2012 роки. Вона має
визначити такі актуальні питання в галузі страхування:
• напрямки удосконалення законодавчої та методологічної бази
ринку страхових послуг;
• створення ефективного механізму нагляду та контролю
Держфінпослуг за ринком і забезпечення розвитку саморегулювання у страховій галузі;
• посилення надійності страхового ринку й забезпечення його
прозорості;
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• підходи до удосконалення структури страхового сектору економіки, активізацію розвитку обов’язкового та добровільного видів
страхування;
• розвиток довгострокового страхування життя, яке дасть змогу
трансформувати заощадження населення в довгострокові інвестиції;
• інтеграцію страхового ринку до європейського та світового
фінансового простору;
• заходи щодо підвищення довіри до населення та юридичних
осіб до страхових компаній.
Отже, ринок страхових послуг, набувши певного рівня розвитку,
не став реальним чинником стабільності та за своїми інституційними і функціональними характеристиками не відповідає завданням
розвитку національної економіки і тенденціям світових страхових
ринків, що зумовлює його істотне відставання у глобальному процесі формування світової фінансової системи.
Подальший розвиток страхового ринку України залежатиме від
розвитку вітчизняного фондового ринку і послуг, які будуть на
ньому пропонуватись, та стабільності функціонування банківської
системи і спільного регулювання банківського та небанківського
ринку фінансових послуг.

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ В МІЖНАРОДНІЙ
ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Лаврінець Є. Ю.
ІІІ курс, група ФН-31, спеціальність «Фінанси та кредит»
тел. +380632772854
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викладач

Необхідною складовою системи підтримки національних учасників міжнародної економічної діяльності є державне страхування
операцій, контрактів у зовнішньоекономічній діяльності від різних
видів ризику. З погляду інтересів держави передусім має значення
забезпечення господарських інтересів вітчизняних експортерів
продукції і послуг. Страхування як необхідна складова валютнофінансових і кредитних відносин обслуговує більшість видів міжнародної економічної діяльності (крім зовнішньої торгівлі товарами,
послугами) й коопераційні, інвестиційні та інші види співробітництва.
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Важливим компонентом і практичним інструментом макроекономічної політики у сфері страхування є підтримка експорту
у формі державного страхування експортних поставок та експортних кредитів. Подібне страхування не обов’язково має покривати
всю суму міжнародних контрактів чи переважну частину такої
суми. Цілком достатнім зазвичай може виявитися використання
механізму часткового державного гарантування від усіх ризиків, що
може створити критичну масу підприємницького інтересу приватних страхових фірм, які непрямо спонукаються у подібний спосіб
до більшої активності.
Держава може забезпечувати «верхній поверх» перестрахування, що створює достатньо сприятливу кон’юнктуру на ринку страхування щодо співвідношення прибутковості та ризиків операцій,
а в кінцевому підсумку дає змогу заінтересувати національних
виробників у продажу товарів на зовнішніх ринках.
Особливо важливу роль виконує держава у страхуванні ризиків,
пов’язаних із міжнародно-політичною, соціально-економічною і
валютно-фінансовою нестабільністю. У таких випадках система
державного страхування може сягати максимальних показників
і перекривати до 100% «поля діяльності», пов’язаного з ризиками
неекономічного характеру (війни, етнічні збройні конфлікти,
революції, примусова експропріація, конфіскація та ін.) і до 90% —
з ризиками комерційного плану (втрати від курсових коливань,
інфляції, банкрутств та ін.)
Продумана й ефективна система фінансово-страхової підтримки зовнішньоекономічної діяльності функціонує в Японії, причому
для нас на нинішньому етапі найбільш цікавий досвід фінансування та страхування експорту. У цій країні діє специфічна різнорівнева структура кредитних і страхових інституцій. Так, при наданні
короткострокових кредитів експорту основним донором є Банк
Японії, який виходячи зі ставки в 2,5% фінансує численні комерційні банки. Останні, у свою чергу, надають кредити безпосереднім
учасникам операцій із «націнкою» лише в 0,25%, збільшуючи при
цьому валовий кредитний ресурс за рахунок власних фінансових
можливостей. Аналогічний механізм «зростаючої хвилі» діє і при
середньостроковому (6 місяців), а також довгостроковому кредитуванні експорту (до 15 років). У найбільш загальному плані можна
виділити два основні види кредитної підтримки — прямої, безпосередньо вітчизняним (тобто японським) постачальникам, і непрямої, спрямованої на збільшення платоспроможності інонаціональ152
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них споживачів продукції японських фірм і корпорацій — державних органів, кредитно-фінансових установ, фірм та ін. Особливо
яскраво принцип «хвилі» виявляється у кредитуванні власних компаній-експортерів. У кредитуванні ж іноземних споживачів зростає
навантаження на державно-кредитні інституції.
Таким чином, у Японії діє складний механізм «перерозподілу»
ризиків і фінансово-кредитного навантаження між комерційними
структурами й урядом.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В УКРАЇНІ
Лазебнікова Д. О.
VІІ курс, група ЗМО-71, спеціальність «Менеджмент організацій»,
Інститут економіки та менеджменту, тел. 0504120917
Науковий керівник: Іщенко Р. В., ст. викладач

Процеси формування ринкових відносин поступово розвиваються у різних напрямках. Відповідно до цього виникає потреба у
соціальній відповідальності підприємств. Під соціальною відповідальністю бізнесу розуміється відповідальність організації, компанії за вплив рішень і дій на суспільство, навколишнє середовище
шляхом прозорої та етичної поведінки.
Наприклад взявши дві компанії P&G і Amway. Соціальна відповідальність цих компаній надання товарів та послуг, що покращують життя споживачів з точки зору гігієни та комфорту. Однією
з головних засад компанії P&G є постійне вдосконалення якості
продукції, упакування та виробництво процесів щодо їх впливу на
довкілля. Це стосується етапу розробки продукції та пакування,
а також виробництва, дистрибуції і використання, так і наступного
знищення в якості відходів. P&G вважає, що покращення життя
споживачів у світі стоїть на 3 колонах: економічний розвиток, захист довкілля та соціальна відповідальність.
Компанії Amway побудувала дитячий майданчика на території
Дитячого поліклінічного відділення комунальної 4-ої міської клінічної лікарні стала частиною всеукраїнського навчального туру Amway,
який компанія проводить під назвою «Свято життя, здоров’я та
краси». У рамках цього заходу мобільний центр Amway об’їжджає
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вісім найбільших міст країни, демонструючи широкий асортимент
високоефективної, якісної та наукомісткої продукції, яка актуальна
для кожної української родини.
Соціальною відповідальністю бізнесу Amway — є продовження
системи цінностей компанії. Адже є частиною суспільства, які
хочуть бути для нього корисним.
Рекомендації українським підприємствам:
– утворення відповідальних осередків серед ключових підрозділів
(відділів) підприємства, до повноважень яких необхідно віднести контроль і моніторинг за виконанням екологічних заходів підприємства;
– створення стійкої системи комунікаційних зв’язків підприємства з такими організаціями, як: захисники довкілля, правозахисники та захисники прав споживачів, молодіжні, профспілкові,
жіночі, ветеранські організації тощо;
– активізація зусиль і ресурсів підприємства щодо проведення
відповідних заходів стосовно співпраці з профспілковими організаціями, об’єднаннями роботодавців, органами місцевого самоврядування та ін.;
– розроблення форми щорічного звітування стосовно екологічної, соціальної та кадрової політики підприємства, наслідків його
комерційної діяльності з визначенням якісних і кількісних
показників впливу на суспільство;
– запровадження системи додаткового страхування (пенсійного, медичного) та визначення схеми додаткового пільгового забезпечення працівників підприємства;
– участь у виконанні соціальних програм і заходів району, міста, регіону та держави в цілому
– створення або вдосконалення інформаційно-комунікаційної
бази підприємства щодо розвитку партнерських відносин
Соціальна відповідальність бізнесу українськими компаніями
може допомогти створити нові ринки в Україні та за її межами,
допомогти вирішити соціальні та екологічні проблеми, покращити
доступ компаній з українським капіталом до міжнародних ринків,
сприятиме стійкому соціально-економічному розвитку суспільства
та зростанню громадського добробуту, забезпечить розвиток місцевих громад і громадянського суспільства, зменшить рівень соціальної напруженості шляхом своєчасного й оперативного вирішення
соціально значущих питань та соціально орієнтованого ведення
бізнесу, підвищити капіталізацію українських компаній та забезпечити сталий розвиток країни загалом.
154

в сучасних умовах

Секція 1

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ОБЛІК, КОНТРОЛЬ
ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Лазнюк О. П.
6 курс група ЗОА — 61
спецальність «облік і аудит»
тел. 093-361-84-01
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н., доц.

Ринкові перетворення в Україні, необхідність ринкової переорієнтації діяльності вітчизняних потребує значних капітальних інвестицій. Головною умовою запровадження у життя нових форм підприємництва, що базуються на приватній власності, акціонерному капіталі,
є розробка дієвого механізму здійснення реального інвестування.
Інвестиційна діяльність підприємств є одним з найбільш складних і ризикових видів бізнесу. Її результати мають значний вплив на
ефективність підприємництва в цілому. До суттєвих чинників, що
не сприяють його розвитку в Україні, слід віднести: недостатню
економічну ефективність інвестиційних проектів, низьку інвестиційну привабливість підприємств, слабкий державний захист капіталу інвесторів, відсутність ринкової інфраструктури і дієвих механізмів щодо здійснення інвестицій та повернення капіталу.
Однією з причин, що не дозволяє найбільш повно залучати як
зовнішні, так і внутрішні інвестиційні ресурси, є неповне і необ’єктивне розкриття інформації про інвестиційні процеси в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. Вітчизняна облікова політика
донедавна не давала інвесторам повної і достовірної інформації про
діяльність підприємств у сфері інвестування.
Прийняття Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затвердження національних Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), нового Плану рахунків та Інструкції про його застосування направлені на наближення
вітчизняної облікової системи до міжнародних правил і стандартів.
Запровадження встановлених у міжнародній практиці принципів обліку і аналізу інвестицій повинно здійснюватися з урахуванням сучасного стану економіки, специфіки і особливостей функціонування вітчизняного підприємництва.
Надмірна орієнтація на зарубіжний досвід, необдумане запозичення принципів і правил оцінки, обліку і аналізу інвестування, що
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склалися у зарубіжних країнах, не дають можливості враховувати
національні особливості сучасної інвестиційної політики і нагромаджений минулий досвід. Виникає багато протиріч між нововведеною системою оцінки і обліку інвестицій та податковим законодавством, іншими цивільно-правовими актами.
Методика досліджень базується на принципах і положеннях
теорії ринкової економіки, наукових розробках з питань сучасної
ринкової економіки. В процесі дослідження використовувалися
діалектичний метод, історичний і системний підходи, методи індукції і дедукції, класифікації і порівняльних характеристик, наукової абстракції та інші.
Важливим джерелом дослідження, його інформаційною базою
стали законодавчі і нормативні документи, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економіки, інвестування, менеджменту, фінансів, планування, статистична інформація, досвід
роботи і практичні дані обліку та звітності.

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Леденцова Н. В.
V курс, група 5 МА, спеціальність «Облік і аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. 066-955-17-37
Науковий керівник: Панчук М. А., ст. викладач

Сучасний стан оплати праці, незавершеність її реформування
створює значні проблеми на шляху до економічного зростання.
Низький рівень оплати праці руйнує двоєдність процесу розвитку —
економічного зростання і добробуту населення. Актуальність розгляду цього питання зумовлена певною зміною нормативної
й документальної бази оплати праці на підприємствах і підприємницьких структурах. Заробітна плата завжди знаходилася у центрі
уваги науковців. Зокрема, проблеми обліку оплати праці досліджували А. Сміт, К. Маркс, М. Калина, В. Карпенко, Г. Куліков, інші.
Але зміна господарських умов і законодавства потребують подальшого вирішення цього питання.
Система оплати праці в США є самою досконалою, отже розглянемо саме її. У США система оплати праці сформована з враху156

в сучасних умовах

Секція 1

ванням певних принципів. Наприклад, робітники працюють за
почасовою оплатою праці. Це пов’язано з високою мірою механізації
праці, якій характерна відсутність зв’язків між обсягом виконанної
роботи та зусиллями робітника. Мінімальна оплата праці (також,
як і почасові ставки) чітко прописані різноманітними нормативноправовими і законодавчими актами. При встановленні середньої
величини оплати, фірми і компанії стежать за тим, щоб вона не
була менша, ніж в інших аналогічних по спрямованості професійній діяльності фірм в даної географічної області. Абсолютні розміри заробітку мають залежність від рівня професійної кваліфікації
працівника і загальної вартості мешкання в певній місцевості. Підвищення величини заробітку, як правило, здійснюється щорік для всіх
співробітників, праця яких була оцінена позитивно. Атестація робітників, необхідна для цієї перевірки, проводиться щороку. Оцінювання
роботи здійснює сам керівник на підставі ретельного вивчення відомостей, що представляються прямим начальником підрозділу.
На сьогодні організації заробітної плати в Україні притаманні
такі недоліки: низький рівень заробітної плати, несправедливе
зближення рівнів оплати праці фахівців та інших категорій працівників, слабка матеріальна зацікавленість у підвищенні кваліфікації
через незначні розбіжності в рівнях окладів працівників різної
кваліфікації, недостатня стимулююча роль премій, надбавок і всієї
преміальної системи.
Процес обліку праці та заробітної плати має бути чітко організований. Він повинен стимулювати підвищення продуктивності
праці, більш повного використання робочого часу, а також правильному розрахунку чисельності працівників. Для цього на підприємстві мають бути чітко розподілені функції обліку між структурними підрозділами.
Удосконалення організації заробітної плати на підприємствах
можна проводити за такими напрямками:
– стимулюючі виплати слід тісніше зв’язати з індивідуальними
і колективними результатами;
– відмовитися від традиційних почасових систем або оплати по
коефіцієнту складності роботи і замінити їх оплатою праці, що
складається з базової ставки і додаткових стимулюючих виплат
(залежно від індивідуальних результатів і ефективності роботи підрозділу/компанії);
– удосконалити тарифну систему, зокрема тарифні ставки, які
мають залежати від рівня кваліфікації працівників;
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– розробити внутрішньовиробничі тарифні умови оплати
праці, які сприятимуть підвищенню ролі тарифних систем на підприємствах;
– удосконалити механізм регулювання міжпосадових окладів та
рівнів оплати праці в залежності від кваліфікації робітників;
– обґрунтувати вибір найефективніших форм і систем заробітної плати.

МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Левченко Н. В.
5 курс, група ЗФН-51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Стожок Л. Г., к. е. н., доцент

Забезпечення стійкого розвитку держави, людини є актуальним
питанням сучасності і відіграє важливу роль соціального і економічного стабілізатора. Виконання соціальною державою своїх функцій потребує вирішення перш за все проблем у соціально-трудовій
сфері, підвищення продуктивності праці та забезпечення відповідно до цього необхідних стандартів життя. Таким чином, на сучасному етапі стратегічними пріоритетами соціальної держави є зайнятість населення, соціальна безпека та соціальний захист, охорона
здоров’я, політика доходів населення, соціальне партнерство.
Отже, соціальний захист є необхідним елементом розвитку як держави, так і суб’єктів підприємницької діяльності.
На макро рівні соціальний захист забезпечується шляхом встановлення основних соціальних гарантій та механізму їх реалізації.
Відповідно до цього, соціальний захист можна розглядати як систему
правових, соціально-економічних, політичних відносин, які забезпечують існування за рахунок трудового внеску. Якщо ж розглядати
соціальну захищеність працівників, то на нашу думку, більш точним
визначенням буде дослідження даного поняття як механізму захисту
від соціальних ризиків. Отже, соціальний захист можна розглядати як
систему взаємовідносин працівників і роботодавців з метою мінімізації соціальних ризиків. Відповідно до цього, основними складовими
соціально-економічної захищеності працівників є перш за все дотри158
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мання прав людини, що виражаються професійною захищеністю,
гарантією зайнятості, безпекою праці. До основних прав найманого
працівника відноситься право на працю, на вільний вибір роботи, на
справедливі і сприятливі умови праці, відсутність дискримінації щодо
оплати праці за один і той же вид роботи, на справедливе і задовільну
винагороду, яка забезпечує необхідний життєвий рівень для існування як самого, так і його сім’ї, на такий життєвий рівень включаючи
їжу, одяг, умови проживання, медичне обслуговування і соціальний
захист, який необхідний для підтримки здоров’я, благополуччя як
його особисто, так і його членів сім’ї, на соціальний захист у випадку
безробіття, старості, інвалідності, хвороби та від інших випадків, на
відпочинок і дозвілля, включаючи право на допустиме обмеження
робочого дня, на оплачувану періодичну відпустку.
Не менш важливим аспектом є і те, що соціальний захист працівників є одним із основних факторів, який впливає не лише на
імідж підприємства, а й на його конкурентоспроможність.
Соціально-економічна захищеність працівників дає можливість
продемонструвати соціальну відповідальність, що є обов’язковим
атрибутом сучасного ринку праці, а також можливість мобільно
реагувати на зміни і тим самим забезпечувати стабільність у розвитку як підприємства, так і найманого працівника. Відповідно до
визначення, соціальний захист працівників включає: створення
і забезпечення необхідних умов для зайнятості трудовою діяльністю, що в свою чергу забезпечує реалізацію прав людини щодо праці, професійного зростання, забезпечення доступу до системи охорони здоров’я, реабілітації, професійної освіти, надання допомоги
працівникам і членам їх сімей у випадку безробіття.
Серед основних принципів соціального захисту працівників
пріоритетними є: соціальна відповідальність держави за реалізацію
прав людини щодо вільного вибору виду діяльності, місця роботи,
навчання, професійного навчання, захисту здоров’я і життя, компенсації втрати працездатності, солідарність всіх суб’єктів соціального захисту шляхом розподілу фінансового навантаження по мінімізації та компенсації соціальних (професійних ризиків), соціальна
справедливість в сфері соціально-трудових відносин, на соціальну
допомогу у випадку безробіття, на медицину, на професійну реабілітацію у зв’язку з виробничою травмою і найголовніше — на заробітну плату і винагороду за працю, обов’язковий захист працівників
від соціальних (професійних) ризиків, диференційований підхід до
різних категорій працівників.
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Отже, ефективний соціальний захист є одним із механізмів підвищення рівня конкурентоспроможності як підприємства в цілому,
так і працівників, а ефективне використання та розвиток їхніх професійних можливостей, в свою чергу, є ефективним засобом соціально-економічної захищеності працівників.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ
Лещенко Р. М.
5 курс, група ЗБС–51, спеціальність «Банківська справа»,
Інститут економіки та менеджменту,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Мних М. В., д. е. н., професор

Незважаючи на те, що банківські установи функціонують вже
не одне століття, вони в більшій мірі піддаються ризику, ніж діяльність інших господарюючих суб’єктів, оскільки незмінним залишається їх основне призначення — посередництво в переміщенні грошових коштів між кредиторами та позичальниками, забезпечення
їх безперервності, всебічне банківське обслуговування клієнтів із
різним фінансовим станом, які функціонують в різноманітних сферах економіки.
Банк, як посередник, обтяжений подвійним ризиком, адже акумулюючи чужі кошти, власниками яких залишаються юридичні та
фізичні особи, розміщує їх на свій страх і ризик, що в підсумку
може призвести до значних втрат через ймовірність їх неповернення позичальником. Таким чином, банк, з одного боку, ризикує разом із клієнтом, який позичив йому свої кошти, та з іншого — як
окремий підприємницький суб’єкт, спрямовуючи на правах власності чужі грошові ресурси в тимчасове користування. Відтак, в разі
негативних результатів здійснених операцій та неможливості виконати свої зобов’язання перед клієнтами, виникає ймовірність збиткової діяльності всіх учасників грошово-кредитних відносин, що,
в підсумку, може спричинити до банкрутства банку, а в силу його
особливого статусу в економіці — до цілого ряду банкрутств
пов’язаних із ним підприємств, банків та приватних осіб. Тому
одним із аспектів, який необхідно усвідомлювати при розробленні
методів управління банківськими ризиками, є те, що вони напряму
пов’язані із ризиками, які приймають і несуть клієнти банку.
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Загалом, виникненню фінансових ризиків, зокрема і кредитного,
сприяла поява грошового обігу та розвиток товарно-грошових відносин. В контексті даного аспекту можна стверджувати те, що прийняття на себе ризиків банківськими установами історично обумовлене
виконанням ними посередницької функції в процесі перерозподілу
грошових ресурсів, що, головним чином, забезпечується за допомогою кредитних операцій, одним із основних призначень яких виступає неперервність процесу виробництва, тобто за допомогою кредитних коштів підприємства забезпечують безперервність свого
виробничого циклу, що сприяє прискоренню господарського кругообігу за умови, що позичені ресурси використовуються ефективно та
вірно оцінений кредитний ризик такого позичальника. Якщо ж цього
не забезпечено, то ці ресурси вкладаються в неприбуткову діяльність,
спричиняючи заборгованість, а враховуючи виняткове призначення
кредиту в сфері грошового обігу — й суттєві негативні наслідки для
економіки через збільшення грошової маси в обігу внаслідок неповернення позикових коштів в банківську систему. Відтак, за неефективного управління кредитним ризиком, кредит не в змозі забезпечити розширене відтворення виробництва, що спричиняє виникнення
ситуації переведення ресурсів у спекулятивні операції.
Якщо ж говорити про управління кредитним ризиком, то слід
відмітити, що воно повинно будуватись на певних принципах, зокрема: усвідомленість прийняття кредитного ризику з метою отримання доходу як результату реалізації кредитної операції та врахування масштабності його наслідків; необхідність управління
кредитним ризиком, що проявляється в можливості застосування
методів його мінімізації; індивідуальність управління із врахуванням комплексності системи ризик-менеджменту банку через вплив
кредитного ризику на інші банківські ризики; рівень прийнятих
кредитних ризиків повинен відповідати рівню дохідності, адже
в результаті виникнення ситуації коли втрати від ризиків більші,
ніж очікувані доходи, то від здійснення такої кредитної операції
краще відмовитись; прийняті ризики мають бути адекватними
фінансовим можливостям банку та обсягу його власного капіталу;
витрати на зменшення негативних наслідків внаслідок дії кредитного ризику не мають перевищувати можливі втрати по ньому; врахування фактору часу, адже чим більший термін здійснюваної кредитної операції, тим вищий ризик, що спричиняє необхідність
забезпечення додаткового доходу банку; визначення можливості
передачі ризику або його страхування.
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Науковий керівник: Мних М. В., д. е. н., професор

Вирішення проблем, пов’язаних з кредитуванням, має актуальний характер, особливо в сучасних умовах виходу країни
з кризи та реформування податкової законодавчої бази України.
Кредит є одним з головних джерел вирішення проблеми забезпечення стабільної роботи та розвитку підприємств різних галузей
народного господарства, зокрема малого та середнього бізнесу.
Тим паче, що кредит потрібен як вже існуючим підприємствам,
так і тим підприємствам, які тільки почали свій розвиток.
Гарантією стресостійкості економіки країни до зовнішніх загроз
та викликів є добре розвинений внутрішній ринок та сильний
малий і середній бізнес. Приватні підприємці грають велику роль
в економіці країни, але нажаль, є багато чинників які не дозволяють стабільно розвиватися підприємництву на Україні. До них
належать відсутність кредитування, дефіцит обігових коштів, проблеми з поверненням ПДВ та непередбачений характер податкової політики. Та більшу частину цих чинників в змозі ліквідувати
уряд нашої країни.
В Україні активне кредитування підприємницької діяльності
починається з 2000 року, з того часу і до тепер кожен банк намагається створити відділ кредитування бізнесу. На даний момент найбільш сприятливими для банків при кредитуванні є установи сфери
послуг, торгівлі та легкої промисловості. Також перспективними
вважаються державні компанії, представники нафтогазового, телекомунікаційного сектору та електроенергетики. Але банки обмежують кредитування будівельної галузі та обережно ставляться до
автодилерів, девелоперів та ритейлерів. Нажаль, багато банків відмовляються кредитувати сільскогогосподарський сектор економіки. Програми для кредитування сільськогогосподарства можуть
надати усього три-п’ять банківських установ.
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Розвиток кредитування здійснюється двома шляхами. Поперше, за рахунок власних ресурсів банків, по-друге, за рахунок
ресурсів міжнародних фінансових організації: ЄБРР, Світового
банку, Агенства США з Міжнародного Розвитку. Механізм функціонування довгострокового кредитування українських підприємств за програмами Європейського Банку Реконструкції та
Розвитку (ЄБРР) полягає в тому, що ЄБРР надає українським
комерційним банкам довгострокові цільові кредитні ресурси для
кредитування проектів розвитку малих та середніх підприємств.
Інтеграція України в європейську спільноту дасть можливість
нашій державі співпрацювати з Європейським інвестиційним банком і його складовою частиною — Європейським інвестиційним
фондом.
Багато у чому майбутнє малого та середнього бізнесу України
залежить від удосконалення законодавчої та нормативно-правової
бази країни, що вплине на потребу цього сектору економіки у кредитних ресурсах. Наприклад, досить багато залежить від того,
у якому вигляді уряд затвердить новий Податковий кодекс.
Позитивним моментом при прийнятті нового Податкового
кодексу може стати можливість отримання суб’єктами малого бізнесу податкових канікул з податку на прибуток строком на п’ять
років. Ці канікули нададуть можливість сплачувати платежі по кредитам вчасно та в повному обсязі, бо у підприємців буде трохи більше коштів для сплати кредитних платежів. Це знизить кредитні
ризики для банків, тим самим останні зможуть більш охоче видавати кредити підприємцям. Таким чином, малий та середній бізнес
отримує можливість розвиватися та одержувати більший прибуток,
а банки, у свою чергу, отримають можливість ефективно використовувати свої ресурси та отримувати прибуток. Відповідно економіка країни буде стабілізуватися.
Отже, як бачимо, для поліпшення ситуації на кредитному
ринку потрібна тісна співпраця банків та підприємців. Перегляд
обома сторонами ставлення одних до інших, пошук компромісних
рішень, участь держави у вирішенні складних питань, підтримка
державою як банків, так і підприємців.
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Сьогодні ринок лізингових послуг багатий на різноманітні пропозиції, які можуть задовольнити потреби навіть найбільш вимогливого споживача. Маються на увазі: повний комплекс сервісного
обслуговування для корпоративних клієнтів, прості та зручні умови
без довідки про доходи для фізичних осіб, низькі аванси (від 20%)
та тривалий строк лізингу (до 7 років), ексклюзивні вигідні умови в
рамках спільних програм дилерів та лізингових компаній.
За інформацією Асоціації «Українське Об’єднання Лізингодавців», у вартісному вираженні обсяг укладених договорів лізингу за
другий квартал 2011 року збільшився у порівнянні з минулорічними показниками на 144% і склав 6,749 млрд грн. Вартість чинних
договорів фінансового лізингу станом на кінець другого кварталу
2012 р. збільшилася на 6,2 млрд грн (18,5%). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зростання ринку складає 24,5% або
7,8 млрд грн. ще у 2009 році рівень лізингу в економіці України
(співвідношення вартості основних фондів, придбаних за допомогою лізингу, до загального обсягу інвестицій в основний капітал) не
перевищував 1,5%. Тобто можна сказати, що він, порівняно з кредитом, не був таким популярним. Але вже за даними на кінець 2011 року
тенденції змінилися — за кредитні кошти купується та оновлюється
не більше 17% від усіх основних фондів, а за допомогою лізингу —
майже 3%, що свідчить про зростання популярності лізингових
послуг. Такі тенденції збереглися і в 2012 році.
Лізинг стає все більш актуальним через низку переваг над кредитуванням. Популярність лізингу зростає в першу чергу за рахунок того, що певна частка банків, які мають дочірні лізингові компанії, спрямовують своїх клієнтів саме до них.І хоча авансовий
платіж у лізингових компаніях може бути вищий, ніж у банках, але
за рахунок нижчих ставок клієнт залишається у виграші. Крім того,
термін розгляду заявки при лізингу значно менший, ніж при кредитуванні в банку. Попереднє рішення про фінансування клієнт отри164
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мує протягом 1 дня. При цьому існує можливість обрати зручний
графік платежів і валюту фінансування. На відміну від кредиту
при лізингу клієнту відомі всі платежі, які доведеться платити протягом всього договору. Таким чином, існує можливість планувати
фінанси.
Заступник голови правління «Райффайзен Банку Аваль» Артур
Іліяв у свою чергу припустив, що виділені на цю програму 50 млн
доларів будуть реалізовані протягом найближчих 2 років.
Попри несприятливий законодавчий клімат для проникнення
банківського капіталу у сферу лізингового бізнесу вітчизняні банки
розширюють тут свої можливості традиційно стаючи не лише
засновниками лізингових компаній, а й їх кредиторами, гарантами,
посередниками та лізингоотримувачами. При цьому вони збільшують доходи та зменшують ризики банку, пов’язані зі здійсненням
лізингових операцій. І як наслідок, зростають можливості банків
при завойовуванні лізингового ринку в Україні через створення
мережі лізингових компаній у різних регіонах країни.
Зважаючи на те, що лізингова діяльність неможлива без залучення значних фінансових ресурсів на тривалі строки, основними
суб’єктами лізингового бізнесу здебільшого стають фінансово-кредитні установи. Банки, крім цього, мають отримати право здійснювати видачу суб’єктам лізингової діяльності пільгових кредитів,
безвідсоткових позичок, коротко- та довгострокових позичок.
Для того щоб стимулювати участь банків у процесі організації
лізингу, слід надавати податкові пільги (за податком на прибуток)
банківським закладам при здійсненні ними довгострокових лізингових операцій, і тим самим стимулювати інтереси банківських
структур як повноправних суб’єктів лізингового ринку.
Іншим шляхом мобілізації фінансових коштів може стати використання товарних кредитів та іноземних інвестицій, які виступають альтернативою «коротких» та «дорогих» кредитів, що їх пропонують українські банки для кредитування лізингових угод. Значну
увагу необхідно приділити перспективним для лізингового бізнесу
в Україні сферам економіки, серед яких слід виділити сільське господарство (об’єктом лізингу виступає сільськогосподарська техніка), транспорт, харчова промисловість тощо.
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СТРАТЕГІЧНІ ФАКТОРИ УСПІХУ В УКРАЇНІ
Литвинова О. О.
ІІ курс, група МО-21,
спеціальність «Менеджмент організацій»
ВМУРоЛ «Україна»,
к. тел.(093) 032-13-32
Науковий керівник: Петлінський Р. А.

Успіх підприємства полягає в досягненні встановлених цілей.
Успіх можна визначити як задоволення керівників, менеджерів,
персоналу очікуваними результатами діяльності, а також як досягнення суспільно необхідного рівня витрат, цін тощо. В економіці
про успіх діяльності свідчать показники ефективності роботи підприємства: дохід, прибуток, активи, капітал, продуктивність
праці, рентабельність, норма повернення інвестицій, дохід на
акціонерний капітал чи на акцію, ліквідність активів тощо.
Стратегічне управління — це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії
з основними цілями організації в умовах мінливого зовнішнього
середовища. Аналіз середовища (стратегічний аналіз) вважається
першим процесом стратегічного управління, оскільки він забезпечує основу як для визначення місії і цілей організації, так і для розробки стратегії.
Одним з ключових завдань будь-якого управління є підтримання балансу у взаємодії організації з навколишнім середовищем.
Кожна організація задіяна у трьох комутативних процесах:
– отримання ресурсів із зовнішнього середовища (вхід);
– перетворення ресурсів у продукт (перетворення);
– передача продукту у зовнішнє середовище (вихід).
Загалом ключовими факторами успіху є:
– уміння відстежувати купівельні звички і мотивацію індивідуальних покупців;
– здатність підпорядковувати купівельним звичкам і мотивації
покупців товарні пропозиції;
– спосіб формулювання товарних пропозицій, здатність взаємодіяти з покупцями.
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Сукупність ключових факторів успіху поділяють на два типи:
1) стратегічні необхідності, які, можливо, і не надають жодних
переваг, оскільки ними володіють усі учасники ринку, але їх відсутність значно послаблює позиції фірми;
2) стратегічні сили (активи і компетенції), які дають змогу фірмі
виділитися із загального ряду ринкових гравців, перевершити
суперників, що є основою конкурентних переваг, джерелом успіху.
Із стратегічного погляду важливо знати те, які активи і компетенції є пріоритетними на певному етапі, а які з них вийдуть на перший план у майбутньому.
Після того, як місія і цілі визначені, настає час для вибору стратегії. Цей процес є центральним у стратегічному управлінні і полягає не тільки у визначенні генерального плану дій на довгостроковий період. Визначення стратегії як процес — це прийняття
рішення про те, як розвивати бізнес в цілому та його окремі напрями, як протидіяти конкурентам, яке місце займати на ринку і т.п.
Процес виконання стратегії є наступним у процесі стратегічного управління. Виконання стратегії — це проведення стратегічних
змін (удосконалень) в компанії, які приводять її у стан готовності
перетворити стратегію у реальність. Досить часто компанії не
можуть виконати обрану стратегію. Це трапляється тому, що або
неправильно було проведено стратегічний аналіз і зроблено
висновки, або відбулися непередбачені зміни у зовнішньому середовищі, які не були своєчасно виявлені і враховані в адаптивній
частині стратегії. Часто бувають випадки, коли менеджмент не
може своєчасно і належним чином використати наявні ресурси
(особливо людські) для реалізації стратегії.
Тому процес виконання стратегії потребує виняткової уваги
і контролю. Цю функцію вирішує відповідний процес — оцінка
і контроль виконання стратегії, який забезпечує:
– визначення того, що і за якими параметрами необхідно
контролювати;
– оцінку стану контрольованих об’єктів відповідно до прийнятих стандартів або інших еталонних показників;
– з’ясування причин відхилень, якщо такі виявляються;
– здійснення коригування.
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ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ, ЇХ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
РОЗРАХУНКІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ ОРЕНДИ
Лигір Л. Ю.
6 курс, спеціальність «Облік і аудит»,
тел. 097-222-02-46
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н., доцент

Метою дослідження є системи управління орендними операціями на підприємствах на основі міжнародних та національних
стандартів обліку. Наукове дослідження зосереджено на основних
положеннях, якими потрібно керуватися орендодавцю та орендарю
при здійсненні орендних операцій. Питання невідповідності положень, які регулюють орендні відносини сьогодні в Україні, досліджуються ретельно, особливо проблеми оподаткування орендних
операцій згідно з Податковим кодексом України, який вступив
в дію з 01.01.2011р.. Mетодикою бухгалтерського обліку орендних
операцій на основі вимог національних П(С)БО, розглянуто проблеми, що виникають в бухгалтерському обліку, при адаптації до
міжнародних стандартів.
Оренда як один із способів фінансування господарської діяльності дуже поширена в економічно розвинених країнах. У випадку,
якщо фізичній чи юридичній особі бракує вільних обігових коштів,
вона може використати такий спосіб фінансування господарської
діяльності як оренда.
Методика відображення орендних операцій в обліку залежить
від ряду факторів: в першу чергу — це облік у орендодавця та орендаря; нарахування амортизації; чи є оренда основним видом діяльності орендодавця, чи вважається операційною; на які цілі орендується об’єкт; в які строки проходить оплата; хто з учасників оренди
проводить ремонт об’єкта оренди.
Якщо учасником орендних відносин є фізична особа, виникає
питання використання єдиного соціального взносу (ЄСВ). Ст. 7
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не містить у переліку
доходів, які обкладаються ЄСВ, такого виду доходів, як нарахована
орендна плата. Одночасно с Тим включає такий вид доходів, як
винагороду фізичним особам за виконання робіт (надання послуг)
за договорами цивільно-правового характеру. На підставі цього
можна дійти висновку: доходи у вигляді орендної плати не є базою
168

в сучасних умовах

Секція 1

для нарахування ЄСВ. Потрібно якомога відповідальніше підходити до конкретних визначень, щоб мінімізувати ризик недостовірного відображення таких операцій в робочих документах та звітності
підприємств. На сьогоднішній день учасникам орендних операцій
в більшості випадків краще керуватись міжнародними стандартами. Адже відповідність національних нормативних документів
орендних операцій до міжнародних сприяє уніфікації нормативних
документів в цілому. Начальним фактором функціонування ринку
є комерційна діяльність. Виникли досить неоднорідні ринки, що
володіють різними товарно-матеріальними ресурсами, інфраструктурою, торговельним обслуговуванням, кадровим потенціалом.
Ринкові процеси й комерція тісно взаємозалежні між собою.
Зміни в ринковім середовищі супроводжуються змінами й у комерційних діях. Отже, комерція повинна мати автономність і вміти
адаптуватися до вимог ринку. Перетворення, проведені в торгівлі
й комерції, не можуть не враховувати ряду обставин. По-перше,
економічні зміни, що відбуваються, особливості перехідного періоду, менталітет і купівельна поведінка населення. По-друге, усі елементи макро- і мікросередовища повинні працювати як єдиний
і злагоджений механізм, що діє в нових умовах господарювання.

УПРАВЛІННЯ
КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Лисенко А. Р.
V курс, група КД–51,
спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність»,
Миколаївський інститут, к. т. (097)2852086
Науковий керівник: Сидорець Л. В., доцент кафедри

Підвищення ефективності діяльності промислових підприємств України вимагає якнайшвидшої адаптації організаційних
структур до умов зовнішнього середовища. Нестабільність економічного стану більшості з них пов’язана з проблемами організації та
управління процесом комерційної діяльності по збуту готової продукції, некомплексне вирішення яких є причиною неповного задоволення попиту, недоотримання прибутків, відсутності достатніх
обігових коштів, заборгованості тощо. В таких умовах теоретичною,
методологічною і методичною основою комерційної діяльності
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підприємств має стати маркетинговий підхід, одним з інструментів
якого є збут готової продукції. Переорієнтація комерційної діяльності на маркетинг передбачає, націленість як виробничої, так
і торгової сфер на вивчення запитів і потреб конкретних споживачів і максимальне їх задоволення. Підприємство повинно виявляти
цільові сегменти, вивчати їх потреби та на основі отриманих даних
розробляти товарну, цінову, збутову і комунікаційну політику, які
найбільш повно відповідають бажанням споживачів.
Концепція управління комерційною діяльністю підприємства
по збуту продукції на засадах маркетингу нині ще не набула достатніх
теоретичних обґрунтувань і методичних втілень. Окремі напрямки
досліджень щодо аналітичної оцінки вивчення окремих характеристик і процесів розвитку системи збуту з метою підвищення її
ефективності не забезпечують комплексного вирішення наукової
проблеми і практичних завдань управління комерційною діяльністю підприємств в цій сфері.
Необхідно відмітити, що найгострішою проблемою управління
комерційною діяльністю підприємств є недосконалість організаційної структури підприємства і зокрема відділів збуту. Успішне
виконання службами збуту покладених на них задач і функцій можливо тільки при вірній організаційній побудові, яка буде враховувати
всі конкретні умови комерційної діяльності підприємства по збуту
продукції. Організаційна структура управління збутом на кондитерських підприємствах — це сукупність підрозділів, які виконують
певні функції управління. Відомі наступні основі типи організаційних
структур служби збуту виробничого підприємства: функціональний, товарний, ринковий, регіональний (територіальний), матричний (комбінований). Вони засновані на таких загальних принципах, як спеціалізація і відповідна диференціація функцій; розподіл
повноважень і відповідальності; співробітництво і координація.
Інфраструктура служби збуту є забезпечуючим елементом збутової
діяльності. Вона включає складське та тарно-пакувальне господарство, транспорт, вантажно-розвантажувальні системи, торгові підрозділи, транспортні мережі, комунікативні канали і засоби зв’язку.
В умовах становлення ринкової економіки, які характеризуються
зростанням невизначеності і динамічністю зовнішнього середовища, ефективне управління комерційною діяльністю по збуту продукції, потребує врахування зовнішніх і внутрішніх чинників.
Досягнення поставлених підприємством цілей залежить не тільки
від його ресурсних можливостей, а й від суб’єктів і сил, які діють за
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межами підприємства. Аналіз факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ допомагає отримати важливі результати для стратегічного планування комерційної діяльності, розробити заходи
попередження (мінімізації комерційних ризиків). За характером
впливу всі фактори поділяються на економіко-фінансові, соціально-психологічні і організаційно-правові; за сферою впливу на зовнішні, внутрішні; за тривалістю впливу на постійні, тимчасові.
Зазначено, що при оцінці конкурентного середовища доцільно
використовувати модель М. Портера, яка є дієвим інструментом
при системній діагностиці конкурентних сил і визначенні ступеню
впливу кожної з них. Аналіз конкурентного середовища дозволяє
визначити інтенсивність конкуренції, силу впливу постачальників,
покупців, товарів-замінників.

СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Луцкевич Ю. О.
ІІ курс, група ФН-21, напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Хмельницький інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Бастричев В. С., к. військ. н., професор

З ризиком люди зустрічаються щоденно: і на побутовому рівні,
і здійснення будь-якої господарської діяльності сьогодні неможливе без ризиків. Тобто він притаманний кожному виду діяльності
людини, тому категорія ризику має виняткове значення в діяльності господарюючих суб’єктів і є актуальною для розгляду. Актуальною,
тому що як показує практика, не всі ризики можливо застрахувати,
тобто треба оговорити їх характеристики, виділити страхові та не
страхові ризики і більш детально проаналізувати ті, що відносяться
до страхових.
Слід зазначити, що в країнах ЄС, США та Японії страхується
більше 90% ризиків, відповідно на Україні до 10% , тобто страхова
справа тільки розвивається.
З розвитком економіки, суспільства, промисловості все більше
використовуються нові засоби виробництва, новітні технології,
ноу-хау, що призводить до виникнення нових видів ризиків. Цей
процес приносить позитивний ефект у вигляді великих набутків,
проте в той же час, це приносить певні збитки, цим сповільнюючи
динаміку розвитку економіки в цілому. Тому на наш погляд, щоб
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надалі сприяти прогресу та залученню новітніх технологій необхідно використовувати страхування.
За своїм змістом ризик є подією з негативними, особливо невигідними економічними наслідками, які можуть виникнути в майбутньому в будь-який момент у невідомих масштабах. Таким чином,
існує фактор невизначеності, необхідності приймати рішення, що
направлені на усунення, запобігання та максимального обмеження
дії негативних наслідків ризику, що викликає потребу у страхуванні.
Оскільки страхування надає фінансову підтримку після настання страхового випадку, необхідно проаналізувати сутність та опрацювати основні характеристики ризику.
Ризик є складним явищем. Ось чому єдиного й загальноприйнятого тлумачення сутності ризику немає. Проаналізувавши визначення різних дослідників таких як Я. Дангель, Д. Граунта, Ф. Кнайта, Г. Кірейцева, І. Ткаченка, та інших, найбільш точно та лаконічно
зазначається в Законі України «Про страхування», а саме у ст. 8 таке
визначення: «Ризик — це конкретне явище або сукупність явищ
(подія чи декілька подій), на випадок яких проводиться страхування й які мають ознаки ймовірності та випадковості настання» [1].
Це дослідження дає змогу виділити основні види та охарактеризувати ризик як складне багатогранне явище за допомогою різних
критеріїв, які пов’язані з походженням, місцем, величиною, особливостями прояву та іншими обставинами ризиків. Насамперед,
потрібно врахувати, що страхування розповсюджується тільки на
страхові ризики і такі, які можна виміряти у фінансовому відношенні [2].
З огляду на це, ризики поділяють на: чисті — при яких наслідок
випадкової події завжди альтернативний — збитки або їх відсутність; спекулятивні — переважно виникають при азартних іграх,
лотереях, які не потребують страхового захисту, адже передбачають
як втрати, так і прибутки (виграш) (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація ризиків за критерієм можливих наслідків
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Залежно від джерела небезпеки (походження) ризики класифікують на: природні (об’єктивні) та антропогенні (суб’єктивні).
З огляду на ризикогенні об’єкти ризики поділяють на: майнові —
виявляються на майнових об’єктах та у майнових інтересах власників певних видів майна; особисті — притаманні людям, це ризики
фізичного, фізіологічного та соціального походження.
Поділ ризиків за їх величиною має важливе практичне значення з точки зору єдиної методології обслуговування ризиків різних
категорій [3].
У загальному розмежуванні ризиків виділяють такі їх групи:
політичні, екологічні, транспортні та технічні ризики.
В окрему групу об’єднують ризики, які рідко трапляються
і мають, як правило, високу вартість. Вони отримали назву спеціальні (унікальні) ризики (наприклад, ризики, які супроводжують
перевезення особливо цінних вантажів, грошей, творів мистецтва
тощо). В окремих випадках виділяють групові ризики, які страхуються одночасно.
Отже, визначення характеристик різновидів страхових ризиків
дає нам можливість використовувати «ризик — менеджмент» —
одне з головних понять страхового бізнесу на Заході. Ризик —
менеджмент включає в себе сукупність послідовних заходів антикризової діяльності , застосування яких має комплексний , системний характер і є фактором підвищення надійності захисту від
настання страхових випадків. [4] Це також допоможе надалі розвивати економіку нашої держави, поліпшити стан добробуту населення та підвищити розвиток страхової справи.
Список використаних джерел
1. Закон України «Про страхування» вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР.
2. Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. — Львів: Новий
Світ — 2000, 2005. 480 c. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/12461220/strahova_sprava/klasifikatsiya_harakteristika_rizikiv_strahuvanni
3. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред.
С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/
ukrkniga-text/books/_book-60.htm
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ФОРМУВАННЯ КОМАНД В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ
Ляховецький С. В.
4 курс, група 449М,
спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Миколаївський національний університет
імені В. О. Сухомлинського
Науковий керівник: Шевчук О. С., к. пед. н., доцент

Зростаюча популярність команд у приватних і державних організаціях пов’язана з необхідністю адаптуватися до ряду специфічних змін у сфері бізнесу: значно зросла конкуренція (колектив працює значно ефективніше, ніж генії по одинці, навіть якщо вони
мають видатні здібності), технологічні досягнення, підвищення
запитів споживача, зниження витрат при збільшенні обсягів робіт,
необхідність вирішення складних проблем, підвищення плинності
кадрів тощо.
Поняття команди в менеджменті означає групу людей, організованих для спільної роботи заради досягнення загальної мети зі
спільною відповідальністю за отримані результати.
Формуючи команду важливо розуміти її відмінності від робочої
групи. Хоча команда є різновидом робочої групи, але не всяка
робоча група — команда. Основна відмінність команди від робочої
групи полягає в тому, що в команді існує взаємозалежність між їхніми членами, тоді як у робочій групі вона відсутня.
На практиці в бізнесі склалися декілька найпоширеніших типів
команд: команда — робочий підрозділ; проектна команда; команда
з оперативного вирішення поставлених завдань; команди з питань
удосконалення; команди управління; команда інтеграції (інтеграційна команда); самокерована команда.
Створення команд засновується на трьох основних принципах:
цілеспрямованості, згуртованості й відповідальності. Цілеспрямованість підтверджує право команди на існування, допомагає визначити, куди команда йде й чого вона збирається досягти; цілеспрямованість дає співробітникам «почуття напрямку» й ясно позначає
мету всієї діяльності. Цілеспрямованість потрібно створювати
разом з командою, а не нав’язувати зверху.
Формування цілеспрямованості команди передбачає ряд спільних дій членів команди щодо формулювання загальної мети
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й директив команди, постановки конкретних цілей і розподілу
ролей між членами команди, визначення перспектив і цінностей
команди, а також розробки нормативів і критеріїв оцінки роботи
команди.
Згуртованість допомагає команді звести воєдино різні думки
й достоїнства співробітників, створюючи динамічну й упевнену
в собі робочу групу. Формування згуртованості команди має три
взаємопов’язаних аспекти: розвиток взаємозв’язку членів команди,
виконання директив команди для підвищення згуртованості
команди, а також спільне навчання й розвиток.
Відповідальність підкріплює високі стандарти й почуття колективної підзвітності, необхідні командам для досягнення високої
продуктивності. Поділ відповідальності між членами команди
означає, що тепер результати роботи всієї групи хвилюють не тільки її керівника, але й кожного співробітника особисто. Як і з усіма
принципами, стратегії щодо відповідальності розробляються разом
зі членами самої команди, а не нав’язують її керівником.
Для досягнення згуртованості й високої ефективності члени
команди, крім технічних і професійних навичок, повинні мати
навички командної роботи, які полягають у розвиненому міжособистісному спілкуванні, здатності своєчасно й ефективно вирішувати виробничі проблеми, планувати й правильно ставити цілі,
спільно вирішувати конфлікти в команді, навички групового прийняття рішень, організовувати й проводити наради.
В сучасному менеджменті все більшого розповсюдження набуває стиль керівника команди як коуча, наставника, фасилітатора.
Іноді роль керівника по черзі бере на себе кожен член команди.
У проектних командах ця посада називається менеджером проекту
або менеджером програми. Для ефективного керування людьми
і командами, як наставник, так і коуч повинні мати певні якості,
серед яких найбільшу цінність мають наступні: компетентність
в питаннях управління; знання внутрішніх секретів організації;
довіра; доступність; товариськість; орієнтація на передачу повноважень; орієнтація на розвиток; винахідливість.
Таким чином, формування команди є тривалим процесом, що
вимагає впровадження нового стилю управління, спільної постановки цілей і вироблення цінностей, делегування повноважень
команді, навчання членів команди навичкам командної роботи.
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ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Марусенко К. А.
IV курс, група МО-41,
спеціальність «Менеджмент організації»,
Науковий керівник: Чупайленко О. А., к. е. н., доцент

Аналіз сучасного стану менеджменту дав підстави для визначення його головних завдань, принципів теорії сучасного менеджменту та функцій організації управління, яку набули нового змісту та значення.
На підставі проведених досліджень доведено, що сучасний
менеджмент в Україні — це комплексна інноваційна наука, яка бере
свій початок водночас із формуванням ринкової економіки, розвитком підприємництва в країні, створенням конкурентних умов
і конкурентоспроможності, що є притаманними сучасному виробничому підприємству в Україні.
У сучасному економічному просторі єдиним реальним шляхом
поступального розвитку України є інновація. Актуальність інноваційних змін, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя
України, історично неминучі, перетворення економічного середовища господарювання пробудили активний інтерес до менеджменту як до складного соціально-економічного явища. Саме тому інноваційний менеджмент повинен створити необхідні умови для
розширення, прискорення та підвищення ефективності створення
і реалізації різних інновацій, спрямованих на розроблення й упровадження конкурентоспроможної продукції,товарів чи послуг на
рівні міжнародних стандартів.
Інноваційний менеджмент — це система становлення, формування, розвитку та забезпечення процесу інноваційної діяльності
з переходом до цивілізованого бізнесу за допомогою принципів
сучасного менеджменту, базується на впливі факторів зовнішнього
та внутрішнього середовища підприємства.
Менеджмент як наука і мистецтво управління підприємством
має досить значну і показову історію розвитку у світі. Перевагою
даної системи управління є організація на людину — головну продуктивну силу організації. Врахування особливостей мотиваційного механізму під час організації роботи людей забезпечує продуктивність ефективність та динамічність підприємств у цілому.
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Сучасний менеджмент — це комплексна інноваційна наука,яка
тільки зароджується водночас із формуванням ринкової економіки,
розвитком підприємства в Україні, створенням конкурентних умов
і конкурентоспроможності, формуванням сприятливих передумов
для активізації діяльності підприємств на засадах економічної свободи й відповідальності.
Сучасний менеджмент як галузь професійної діяльності водночас є однією з базових дисциплін підготовки фахівців вищої кваліфікації. Він указує на соціальний та посадовий статус фахівця і водночас створює організаційні умови для економічного і соціального
розвитку як колективу, так і суспільства загалом.
Автор сучасної концепції менеджменту Пітер Друкер дав таке
визначення менеджменту : «Генерування людської енергії і надання
їй спрямування є завданням менеджменту».
Отже, менеджмент необхідно розвивати на основі знань. Проте
в Україні, здається не завжди прислухаються до таких рекомендацій.

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Матвійчук С. І.
V курс, група ЕПм–5,
спеціальність «Економіка підприємства»
Рівненський інститут, к. тел. (067) 423 34 78
Науковий керівник: Олієвська М. Г., к. е. н., доцент

Відновлення та посилення інтеграції у агропромисловому комплексі України на засадах саме логістичного підходу потребує якісних змін у веденні сільського господарства, розвитку транспортної
інфраструктури та забезпечення реальної підтримки держави задля
якісної зміни структури харчування населення, підвищення калорійності продукції; здійснення соціально-економічних перетворень на селі, перебудови земельних та майнових відносин власності, створення багатоукладної економіки; формування економічної
збалансованості аграрного виробництва у регіонах з урахуванням їх
природно-ресурсного потенціалу, раціонального використання
природно-економічних умов, дотримання норм екологічної безпеки та просування місцевих брендів; впровадження екологічно прогресивних адаптованих до місцевих умов технологій та ін.
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Виходячи із вищезазначеного, необхідно вжити оперативних,
тактичних і стратегічних заходів щодо, зокрема:
– Оптимізувати державну підтримку господарств населення та
розвивати сільськогосподарські кооперації.
– Збільшити фінансування підготовки кадрів робітничих професій, в т.ч. вивчити можливості надання пільг роботодавцям, що
забезпечують проходження навчальних і виробничих практик.
– Розширювати виробництво екологічно чистої продукції шляхом переходу від індустріально-хімічних методів ведення
господарства до біологічних.
– При розробці галузевих стандартів освіти посилити
практичну підготовку студентів.
– Розширити тематику дослідження з питань: оптимальної
структури господарства за умов зміни клімату; адаптації технологій
землеробства до зміни клімату; підбору сівозмін, культур, сортів та
технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах
зміни клімату; впливу кліматичних умов на сільськогосподарське
виробництво.
– Інформувати місцеві органи влади, виробників сільськогосподарської продукції, громадськості про проблему глобальної
зміни клімату та пов’язані з цим загрози для розвиту регіону.
– Здійснювати розвиток агропромислового комплексу на регіональному рівні та передбачити впровадження нових економічних
підходів та фінансової підтримки.
– Забезпечити просування на внутрішні та зовнішні ринки місцевих (регіональних) брендів засобами соціальної реклами, проведення виставкових заходів.
– Здійснювати підтримку диференційованих унікальних місцевих брендів, які відрізняються своєю натуральністю.
– Внести зміни до прогнозу потреби у кадрах для
агропромислового комплексу регіону.
– З метою посилення практичної підготовки фахівців, управлінню освіти провести моніторинг забезпеченості вищих навчальних закладів власними базами навчальних практик, а також сформувати базу даних підприємств, що готові приймати студентів для
проходження практики.
– Реалізувати концепцію ступеневої підготовки фахівців аграрного профілю за участю НУВГП та Рівненського державного
аграрного коледжу.
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– Максимально вичерпно донести до населення інформацію
про можливості та переваги створення обслуговуючих та виробничих кооперативів.
– Активізувати розробку регіональних планів дій з адаптації до
зміни клімату.
– Розробити рекомендації конкретних дій для місцевих органів
влади, щодо зниження викидів парникових газів та застосування
заходів спрямованих на зниження ризику та ступеня чутливості до
наслідків регіональних змін клімату, на підвищення потенціалу для
подолання надзвичайних та стихійних подій, заходів, які спрямовані на дістання вигоди від змінених кліматичних умов.
На наш погляд, впровадження вищеперерахованих заходів
забезпечить ефективний розвиток вітчизняного агропромислового
комплексу в умовах поступального розвитку економіки України.

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
Маслюк С. С.
6 курс, группа БС–51, спеціальність «Банківська справа»,
Інститут економіки та менеджменту,
Науковий керівник: Захарчук О. В., д. е. н. професор

Управління доходами представляє собою процес розробки та
прийняття управлінських рішень за всіма аспектами їх формування
та використання в банку і включає в себе наступні етапи: планування доходів, оцінка та прогнозування кон’юнктури ринку банківських
продуктів; розрахунок планової суми різних видів доходів; розробка
системи заходів щодо забезпечення виконання плану доходів.
На сьогодні виникає актуальна проблема перегляду позицій
щодо співвідношення процентних і непроцентних доходів, що
отримуються банком. В умовах інтеграції і глобалізації вітчизняної
банківської системи до світових фінансових ринків роль непроцентних доходів зростає. Тому, при проведенні аналізу і управлінні
доходами банку слід оцінювати ефективність і доцільність проведення операцій, що дають непроцентний дохід.
За 2010 рік обсяг ресурсів банку збільшився на 16685 млн. грн.
або на 60,07% у порівнянні з 2007 роком. Збільшення обсягу ресурсів відбулося як за рахунок збільшення обсягу зобов’язань (на
14672530 тис. грн.), так і за рахунок збільшення капіталу (на
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2012496 тис. грн.). Однак, внаслідок того, що темп приросту власного капіталу випереджав темп приросту зобов’язань за період, що
аналізується, відбулися зміни у структурі пасивів банку, а саме
питома вага зобов’язань у структурі пасивів зменшилася на 0,19%
і становила на 01.01.2011 — 88,25%. Однією з важливих проблем,
що постають перед менеджментом банку, є залучення та підтримка
достатнього обсягу капіталу.
Відбувається загальне зростання пасивів банківської установи.
Так пасиви банку зросли у 2010 році на 60,07% у порівнянні з 2007 роком. Слід відзначити, що зростання спостерігається за усіма статтями пасиву банку. На наш погляд, у банку достатньо ресурсів для
проведення активних операцій. Позитивним моментом є те, що
банк виконав усі зобов’язання за власними корпоративними облігаціями, випущеними у 2006 році на загальну суму 80 млн. грн.
з терміном обігу 1,5 року. Банк входить до найбільш капіталізованих
підприємств усіх галузей економіки України та посідає друге місце
серед усіх українських банків за розміром статутного капіталу.
Структура доходів банку у 2011 році в порівнянні з 2006 роком
змінилася в частині збільшення питомої ваги процентних доходів
на 6,17% або в абсолютному значенні на 1630783 тис. грн. Загальна
сума доходів збільшилася на 1811405 тис. грн. В цілому, структурні
зміни відбулися за усіма каналами доходів в бік зменшення.
Збільшення величини операційних доходів за період на 1827659 тис.
грн. призвело до зростання коефіцієнту дохідності дохідних активів на
0,088; збільшення не операційних доходів на 31913 тис. грн. мало
незначний позитивний вплив — відповідний коефіцієнт зріс на 0,001.
Отже, для зростання дохідності банку необхідно безперервно
здійснювати аналіз доходів, який розкриває причини їх змін та дає
змогу виявити резерви зростання прибутковості банківської діяльності, для збільшення якої необхідно: підвищувати процентні доходи, оптимально керуючи кредитним портфелем; збільшувати частку дохідних активів в обсязі загальних активів банку; забезпечувати
зростання непроцентних доходів.
Особливе місце в управлінні дохідністю банківської установи
відбиває система внутрішнього контролю у розрізі підсистеми
контролю доходів і витрат, яке забезпечує підвищення якості і
ефективності управління дохідністю банку за допомогою своєчасного виявлення відхилень від запланованих результатів на усіх стадіях та рівнях процесу управління та термінового інформування
відповідних підсистем управління про необхідність прийняття пев180
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них коригуючих дій щодо ліквідації порушень та запобігання їх
появи у майбутньому.
На наш погляд, оцінка ефективності проведення операцій
з конкретними клієнтами повинна базуватися на основі даних відомостей контролю, що буде сприяти своєчасному виявленню фактів
зниження оборотів за рахунками або розміром комісійних доходів
групи клієнтів. На підставі оперативного аналізу та поточного контролю дохідності операцій з клієнтами повинні бути прийняті заходи
щодо перегляду тарифів і розширення спектру банківських послуг.
Вдосконалення загальних методичних підходів щодо управління доходами банку повинне відбуватися за двома взаємодоповнюючими етапами: вдосконалення методики аналізу доходів банку
в розрізі аналізу прибутковості банку як результату його фінансовогосподарської діяльності, яка визначається як співвідношення між
відповідними доходами та витратами банку; в розрізі управління
прибутковістю банку, тобто безпосередні дії по управлінню доходами банку в розрізі управління прибутковістю банку, тобто безпосередні дії управлінського персоналу по впровадженню рекомендацій, що були визначені на етапі безпосереднього аналізу доходів.
Одним із ефективних методів збільшення процентних доходів
банку за умови незмінної клієнтської бази та відсутності додаткового залучення коштів є саме управління поточними пасивами
банку, яке полягає в короткостроковому розміщенні тимчасово
вільних коштів клієнтів на поточних рахунках в активні операції
з метою підвищення доходів та процентної маржі банку.
Також доходи банку можна збільшити за рахунок вивільнення
частки високоліквідних активів і розміщення їх у короткострокові
вкладення банку.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ
Матещук К. Р.
ІІІ курс, група ОА–31, спеціальність «Облік та аудит»
к. т. +380969820124,
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викл.

Взагалі відносини України ЄС були започатковані після здобуття незалежності України. Тоді вперше і пролунав заклик Євросоюзу
до України підтримувати із державами — членами відкритий діалог
та відкриті стосунки.
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Проаналізувавши можливі позитивні та негативні наслідки
вступу України до ЄС, слід зазначити, що входження до Європейського Союзу є логічним наслідком прагнення України до цивілізованої правової держави та розбудови демократичного суспільства,
обумовлений сучасними реаліями та вимогами об’єктивних суспільно-економічних і політичних законів розвитку. В сучасному
глобалізованому суспільстві, найбільшу вигоду отримують саме ті
країни, які об’єднують свої зусилля заради досягнення спільних
інтересів та високих показників розвитку.
Перспективи та можливості від вступу до ЄС:
1. Політичні перспективи — передбачають стабільність політичної системи, сприйняття України як важливого суб’єкта
політичних відносин.
2. Економічні перспективи — передбачають забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу, а також впровадження
стандартів ЄС у виробництві.
3. Соціальні перспективи — мають на меті формування середнього класу та проведення реформування освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту.
Одним з пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності України є подальший розвиток торговельно-економічного та
інвестиційного співробітництва з країнами ЄС.
За результатами аналізу показників зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 12 місяців 2011 року Європейський
Союз був одним з найбільших зовнішньоторговельних партнерів
України (поряд з країнами СНД). Так, частка ЄС у загальному зовнішньоторговельному обороті товарами та послугами України
з країнами світу склала 29,62%. При цьому, частка експорту до ЄС27 товарів та послуг українського походження становила 16,23%,
а імпорту з ЄС — 32,75% відповідно.
За 12 місяців 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року загальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами України зросли на
15,91%, а з ЄС — на 11,45%. При цьому, спостерігається скорочення долі країн ЄС у загальній торгівлі послугами на 1,39 відсоткових
пункти. За 12 місяців 2011 р. у двосторонній торгівлі між Україною та
ЄС склалося позитивне сальдо, яке дорівнювало 221 млн. дол. США.
У першому кварталі 2012 року обсяг зовнішньої торгівлі між
Україною та країнами ЄС дорівнював 8 653,9 млн. євро із позитивним для України сальдо 1 895,7 млн. євро. Економісти з різних
країн ЄС заявляють, що нещодавнє парафування угоди про асоціа182
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цію і створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС все одно
не дасть швидкого залучення України до європейського об’єднання.
На мою думку, скільки б «за» і «проти» не було, статистичні дані
свідчать про позитивне сальдо товарообігу, а, отже, про користь від
співпраці з ЄС. Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню нашої держави до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту населення.
Узагальнюючи результати дослідження щодо інтеграційних
процесів України в контексті даного дослідження слід розуміти, що
європейська інтеграція для України є шляхом покращення та
модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх
технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного
товаровиробника, вільний рух в середині інтеграційного об’єднання кваліфікованої робочої сили, товарів, послуг, факторів виробництва, а також це все передбачає вихід на єдиний спільний ринок.

ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ
ПРИ ОПОДАТКУВАННІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
Мальована О. О.
IV курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Кіровоградського інституту розвитку людини.
Науковий керівник: Буткевич О. В., к. е. н., зав. кафедри

У сучасних умовах успішність функціонування національного
аграрного сектору економіки безпосередньо залежить від побудови
інтегрованих систем (виробництво — переробка — торгівля). Тому
видається цілком логічним оцінювати підтримку розвитку агровиробництва, в т. ч. за спецрежимами оподаткування, з урахуванням
витрат підприємств АПК, пов’язаних зі сплатою податкових платежів. Як видно з рисунка, починаючи з 2000 р. АПК України сплачує
податків на суму, значно більшу, ніж державна фінансова підтримка на його розвиток. При цьому частка податкових пільг у загальному обсязі підтримки дорівнює від 52,9 до 64,1%. За даними
Державної податкової служби України, на 01.06.2011 надходження
податків і зборів від підприємств АПК становило 14,2 млрд грн, що
на 23,9% більше, ніж на відповідну дату 2010 р.
Отже, поширена думка про те, що вітчизняне сільське господарство є бездонною діжкою для державного бюджету, є міфом.
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Саме аграрний сектор визначає прибутковість роботи всього АПК
та його спроможність сплачувати більш як 34 млрд грн податкових
платежів щорічно починаючи з 2010 р.
Звісно, в ланцюзі «сільське господарство — переробка — торгівля» перша ланка була та є найменш ефективною. Тому ідеологія
пільгового оподаткування сільськогосподарської діяльності через
запровадження фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП)
і спецрежимів справляння ПДВ спрямована на розв’язання саме
цієї проблеми. Утім, з 2010 р. ФСП перестав покривати свою найбільшу складову (нарахування до пенсійного фонду) та фактично
втратив початкову сутність — «єдиного» платежу сільгосппідприємств до держбюджету. На момент запровадження ФСП його ставки забезпечували рівень навантаження, порівнянний із податковими
платежами (податок на прибуток, плата за землю тощо) й відрахуваннями (в Пенсійний фонд та ін.), що діяли до 1999 р. Сьогодні,
навіть із урахуванням поправних коефіцієнтів, суми сплати ФСП
майже не змінилися та становлять 6–8 грн на 1 га сільськогосподарських угідь. Це більш ніж удвічі нижче від ставок земельного
податку, який входить до складу ФСП.
Таким чином, ФСП не забезпечує виконання податками регулюючої й стимулюючої функцій. Особливо це стосується підприємств індустріального типу (птахофабрик, закритого овочівництва
тощо) та холдингових агроформувань. Для холдингів даний спецрежим оподаткування є привабливим інструментом створення
«законних» схем ухилення від сплати значної частини податків.
Закупівля сільгоспсировини за вищими, ніж ринкові, цінами є найбільш поширеним явищем у підконтрольних холдингам агроформуваннях, що призводить до викривлення статистичної звітності
щодо прибутковості сільськогосподарської діяльності.
Потребує перегляду порядок реєстрації суб’єкта господарювання як платника спецрежиму. Підвищення частки від реалізації сільськогосподарської продукції (послуг) до 75% усієї виручки (доходу)
не стимулює диверсифікацію бізнесу малих і середніх підприємств.
Останні поки що залишаються селоутворюючими підприємствами,
однак через ФСП не в змозі розвивати сільський зелений туризм,
народні промисли, застосовувати кооперативні схеми вирощування та збуту сільгосппродукції (забезпечення кормами, зооветобслуговування виробництва тваринницької продукції в особистих
селянських господарствах, організація реалізації цієї продукції
тощо), як це було за радянських часів. До того ж Податковим
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кодексом України не повністю врегульована проблема сезонності
сплати ФСП: згідно зі ст. 306.2, у І і II кв. — 10%, у III кв. — 50%,
у IV кв. — 30%. За такого розподілу підприємства, особливо середні й малі, змушені вдаватися до передчасної, а отже дешевої, реалізації ранніх зернових.
Із викладеного можна зробити висновок, що сьогодні практика
застосування ФСП не відповідає інтересам розвитку українського
села. Цей податок відіграв позитивну роль у перші роки реформування, але з часом перестав стимулювати розвиток диверсифікованого малого й середнього бізнесу на селі, а з появою агрохолдинтів
та індустріальних агроформувань, які не завжди переймаються економічним і соціальним добробутом села, перетворився на механізм
оптимізації оподаткування цих структур.
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СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
Мелешко С. О.
ІV курс, група МК–41, спеціальність «Маркетинг»,
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ, к. тел. (098)-4151343
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Сучасні соціально-економічні перетворення в Україні сприяють подальшому розвитку концепції маркетингу, орієнтиром
якого стає людина. Еволюція маркетингу призводить до виникнення його новітньої концепції — соціального маркетингу.
Теоретико-методологічні проблеми соціального маркетингу
були розглянуті в наукових працях М. Бейкера, А. Романова,
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Р. Багоцці, Х. Хаканссона, Г. Тульчинського, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена та інших вітчизняних і зарубіжних авторів.
Соціальний маркетинг — це вивчення, формування та задоволення потреб суспільства за допомогою маркетингових інструментів
за умови підвищення добробуту всіх членів суспільства. Соціальний
маркетинг являє собою маркетинговий механізм узгодження
потреб та інтересів споживачів, підприємств та суспільства в цілому.
Головними особливостями економічно-соціального розвитку
виробничої сфери в контексті концепції соціального маркетингу є
наступні:
1. Основна мета виробництва — задоволення розумних, здорових потреб споживачів у відповідності з гуманними інтересами суспільства в цілому.
2. Виробництво має бути соціально-інноваційним, тобто знаходитися у постійному пошуку можливостей повнішого і якіснішого
задоволення потреб людей.
3. У суспільстві повинно бути згорнуто виробництво товарів, які
приносять шкоду споживачеві і суспільству, завдають шкоди навколишньому середовищу чи навіть просто суперечать інтересам споживачів.
4. Поєднання у виробництві інтересів підприємств, регіонів
і суспільства в цілому.
5. Споживачі мають виявляти організовану активність щодо
захисту своїх інтересів і власними діями спонукати виробників до
соціоцентричної діяльності.
Таким чином, для підприємств виробничої сфери соціальний
маркетинг відкриває додаткові механізми підвищення конкурентоспроможності та лояльності споживачів шляхом просування
соціально значущих проблем та результатами їх рішення.

НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Манченков Є. С.
IV курс, група 5–МФ, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (067)253-94-42
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.

Фінансові ресурси підприємства являють собою сукупність усіх
видів грошових коштів, які господарюючий суб’єкт має в своєму
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розпорядженні і може розпоряджатися. Вони є результатом взаємодії надходження, витрат та розподілу грошових коштів, їх накопичення і використання.
На сьогоднішній день проблема ефективного використання
і управління фінансовими ресурсами є досить актуальною, так як
постійний дефіцит як централізованих, так і децентралізованих
фінансових ресурсів призводить до порушень нормального функціонування підприємств, організацій, галузей і в цілому народного господарства.
Саме тому, одним з найважливіших функціональних видів
фінансового менеджменту, безпосередньо пов’язаним зі всіма
основними напрямками фінансової діяльності підприємства, є управління його фінансовими ресурсами. Воно представляє собою
систему принципів, методів розробки і реалізації управлінських
рішень, пов’язаних з забезпеченням їх ефективного формування,
розподілу і використання в процесі господарської діяльності.
Управління фінансовими ресурсами підприємства являється
невід’ємною частиною загальної системи управління підприємством, і являється однією з його функціональних підсистем.
Рух фінансових ресурсів, забезпечує діяльність господарських
суб’єктів. Від того, наскільки грамотно фінансовий менеджер
управляє цим процесом, залежить успіх діяльності, результат роботи і довгострокове життя господарського суб’єкта.
Ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства
забезпечується за допомогою реалізації ряду принципів, основними з яких є:
1. Системність побудови.
2. Інтегрованість з загальною системою фінансового менеджменту.
3. Орієнтованість на стратегічні цілі фінансового розвитку підприємства.
4. Комплексний характер формованих управлінських рішень.
5. Високий динамізм управління.
6. Пріоритетність орієнтування на використання внутрішніх
фінансових ресурсів.
7. Адаптивність формуючої системи управління фінансовими
ресурсами.
8. Ефективність прийнятих управлінських рішень.
9. Законність прийнятих управлінських рішень.
Розглянуті принципи служать основою організації системи
управління фінансовими ресурсами підприємства.
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Процес управління фінансовими ресурсами підприємства базується на певному механізмі. Механізм управління фінансовими
ресурсами підприємства являє собою сукупність основних елементів впливу на процес розробки і реалізації управлінських рішень
в області їх формування, розподілу і використання. У структуру
механізму управління фінансовими ресурсами підприємства входять наступні елементи:
1. Система регулювання фінансової діяльності.
2. Система зовнішньої підтримки фінансової діяльності підприємства.
3. Система фінансових важелів.
4. Система фінансових методів.
5. Система фінансових інструментів.
Виходячи з усього вище сказаного, під організацією управління
фінансовими ресурсами підприємств потрібно розуміти створення
ефективної управлінської системи і її постійне вдосконалення — це
є одним з головних чинників підвищення ефективності будь-якої
виробничо-господарської діяльності. Від цього залежить поліпшення
позицій підприємства в конкурентній боротьбі, його стабільне функціонування та динамічний розвиток. Система управління фінансовими ресурсами підприємства може вважатися досить ефективною
лише в тому випадку, якщо вона дає можливість не тільки раціонально використовувати наявні ресурси, а й забезпечувати активний системний пошук можливостей подальшого розвитку підприємства.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Маньківська Л. П.
5 курс, група ФН–51, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Стожок Л. Г., к. е. н., доцент

Реформування місцевих фінансів супроводжується появою
комплексу теоретичних проблем, необхідність розв`язання яких
обумовлює формування нових підходів щодо розвитку місцевого
самоврядування. Основними напрямками зміцнення фінансової
незалежності місцевого самоврядування повинно стати: створення
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бюджетної системи та міжбюдетних взаємовідносин, що відповідатимуть розвитку місцевого самоврядування; розмежування відповідальності центральних й місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування у сфері надання державних і громадських послуг; розширення власної дохідної бази місцевих бюджетів
усіх рівнів та створення відповідних стимулів для нарощування
доходів; запровадження системи фінансового вирівнювання та системи трансфертів, що ґрунтуються на прозорій правовій основі та
об’єктивних критеріях.
Із цією метою необхідно: запровадити прозору систему розподілу
трансфертів між бюджетами різних рівнів, яка ґрунтуватиметься на
об’єктивних показниках і критеріях. Для забезпечення конституційного права громадян отримувати відповідний рівень послуг незалежно від місця проживання та з метою об’єктивності й прозорості формування місцевих бюджетів необхідно застосувати однаковий підхід
до обрахунку обсягів мінімальних видатків місцевих бюджетів.
Загальні обсяги доходів кожного регіону доцільно розраховувати виходячи із обсягів відповідних прогнозних доходів у цілому
в державі та коефіцієнта податкоспроможності бюджетів адміністративно-територіальних одиниць. Доцільно було б усунути можливість затвердження місцевих бюджетів із дефіцитом коштів на
фінансування делегованих державою органам місцевого самоврядування повноважень. Планування дефіциту місцевих бюджетів
для виконання власних повноважень можна здійснювати на основі
чіткого визначення джерел його фінансування.
Економічна стабілізація регіонів України потребує державної
регіональної політики, спрямованої на підтримку розвитку інноваційного комплексу в регіонах. Важливим у державній регіональній
підтримці є фінансування технологічної перебудови виробництва,
спрямованої на істотне скорочення енергоспоживання в усіх його
сферах. Важливим аспектом зміцнення фінансово-економічної
самостійності органів місцевого самоврядування є їхнє кадрове
і професійне забезпечення, покликане не лише гарантувати дотримання режиму законності в своїх діях, а й відповідної ефективності
функціонування громадського соціально-економічного комплексу
в умовах ринкової економіки. З іншого боку, надання регіонам більших можливостей у використанні фінансових ресурсів, що генеруються на їх території, замість перерозподілу коштів через центральний бюджет, сприятиме прискоренню ринкових перетворень,
ефективнішому використанню фінансових ресурсів держави.
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На сьогоднішній день в Україні назріла гостра необхідність
створення прозорої та справедливої системи міжбюджетного
фінансування, яка характерна для більшості демократичних країн.
Для підвищення ефективності існуючої моделі міжбюджетних відносин в Україні треба докласти зусиль у таких сферах: інституційна
та правова база міжбюджетного фінансування; фінансування
видатків; розподіл надходжень; система трансфертів; запозичення
на обласному та місцевому рівнях. Застосування нових підходів до
міжбюджетних взаємовідносин дасть змогу на більш високому рівні
забезпечити відкритість, прозорість і єдність у бюджетному процесі, справедливий розподіл загальносуспільного багатства між громадянами та територіальними громадами. Це створить реальні
можливості для нарощування доходної бази власних і закріплених
доходів місцевих бюджетів, прогнозованості розвитку територій і
призведе до подальшої стабілізації соціально-економічного становища у державі.

БОРГОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Макаренко С. В.
III курс, група ФН-31, спеціальність «Фінанси»,
Інститут економіки та менеджменту,
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів

Реформування державного кредиту та оптимізація політики
управління державним боргом останніми роками є одним з найактуальніших пріоритетів реформ системи державних фінансів.
Особливо це важливо з огляду на розгортання боргової кризи в Європі, яка стала наслідком неефективного управління державним
боргом. Боргова політика — це складова економічної політики держави щодо можливого залучення додаткових фінансових ресурсів
за рахунок випуску і розміщення державних боргових зобов’язань,
підписання міжнародних, міждержавних угод для фінансування
державних видатків чи програм економічного розвитку та обслуговування й погашення державного боргу. Політика державних запозичень і обслуговування державного боргу відіграє важливу роль
у системі макрофінансових регуляторів економічного розвитку.
Така політика впливає на стан грошово-кредитної сфери через
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зміну обсягів грошової маси і рівня відсоткових ставок в економіці.
Боргова політика держави безпосередньо визначає рівень дефіциту
бюджету та параметри бюджетної й податкової політики. Залучення
зовнішніх позик державою і обслуговування зовнішнього боргу
істотним чином впливають на динаміку валютного курсу та траєкторію валютних надходжень до національної економіки, що відповідним чином відображається на показниках платіжного балансу країни.
Параметри державної боргової політики тісно пов’язані з рівнем боргової безпеки, що розуміється як досягнення такого рівня
державного боргу і співвідношення між його структурними складовими, які є достатніми для вирішення нагальних соціально-економічних потреб і не створюють загроз для стабільності вітчизняної
фінансової системи та збереження суверенітету держави. Борговий
тягар визначається за допомогою розрахунків спеціальних показників (боргових індикаторів), що характеризують обсяг державного
боргу, його структуру та стан платоспроможності країни. Загальноприйнятними є такі показники боргового тягаря країни:
– відношення суми державного боргу до ВВП;
– відношення суми державного зовнішнього боргу до ВВП;
– відношення державного зовнішнього боргу до доходів від
експорту товарів та послуг;
– відношення платежів з обслуговування (у тому числі погашення) зовнішнього державного боргу до доходів від експорту;
– відношення платежів з обслуговування (у тому числі погашення) зовнішнього державного боргу до суми доходів
державного бюджету;
– відношення платежів з обслуговування (у тому числі погашення) зовнішнього боргу до ВВП;
– відношення державного боргу до доходів державного бюджету;
– відношення платежів з обслуговування (у тому числі погашення) державного боргу до ВВП;
– відношення зовнішнього державного боргу до доходів державного бюджету;
– відношення платежів за державним боргом до доходів
державного бюджету;
– відношення суми державного боргу до чисельності населення
в країні.
Використання зазначених показників на різних етапах управління державним боргом дає можливість не лише визначати розмір боргового навантаження, а й здійснювати планування та прогнозування
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в контексті вироблення боргової політики держави, розробляти
заходи та методи оперативного управління державним боргом для
забезпечення його ефективності й результативності.
Результати нашого дослідження свідчать про стійку тенденцію
до зниження боргового навантаження України протягом 2000–2007 рр.
та його зростання в 2008–2012рр. унаслідок зростання державним
запозичень для фінансування заходів, пов’язаних із подоланням
негативних наслідків світової фінансової кризи.
Таким чином, ефективне управління борговими операціями
уряду та дотримання економічно безпечних розмірів боргового
навантаження створюватимуть підгрунття для зміцнення фінансової системи України, забезпечення платоспроможності держави
у довгостроковому періоді та посилення стимулюючого впливу
держави на соціально-економічний розвиток країни.

КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ЗЛОЧИН
Макарчук М. П.
ст. викладач Інституту економіки і менеджменту
Університет «Україна»

Жодна галузь економіки чи організація не може відчувати себе
повністю захищеною від небажаних наслідків економічної злочинності.
Крім безпосередніх збитків, економічна злочинність може завдати серйозної шкоди іміджу організацій та погіршити їхню репутацію, що в результаті може привести навіть до втрати долі на ринку.
Всесвітній огляд економічних злочинів робить акцент на зростаючу загрозу кіберзлочинності. У наш час багато людей та організацій використовують різні технології, включаючи Інтернет. Таким
чином вони зустрічаються з потенційними ризиками атак шахраїв із
будь-якого куточку світу. На фоні таких проблем, як викрадення
даних та виток інформації, комп’ютерні віруси та атаки хакерів,
особлива увага у нашому огляді приділяється значущості цього виду
економічної злочинності та його впливу на організації в усьому світі.
В рамках дослідження проводилося опитування представників
різних організацій щодо економічної злочинності, та були включені специфічні запитання стосовно кіберзлочинності, які висвітлюють ризики і загрози кіберзлочинності і заходи, що їх вживають
організації для реагування на них.
192

в сучасних умовах

Секція 1

Це вже шостий Всесвітній огляд економічних злочинів. В Україні другий. В опитуванні з Україні взяли участь 84 керівники та
представники вищого керівництва організацій, що працюють
у 13 галузях економіки.
Кіберзлочинність («злочин з використанням комп’ютерних технологій») — це економічний злочин, скоєний із використанням
обчислювальної техніки та мережі Інтернет (розповсюдження вірусів, незаконне завантаження інформації, фішинг та фармінг, а також
викрадення особистої інформації (реквізити банкрахунків). До цієї
категорії відносяться тільки ті економічні злочини, в яких основним
інструментом скоєння злочину є комп’ютер, Інтернет або електронні пристрої.
Існує 5 основних видів кібератак, цілі та методи яких іноді співпадають: фінансові злочини і шахрайство (організовані групи осіб,
що займаються викраденням коштів та інших активів за допомогою
сучасних технологій); шпіонаж (привласнення інтелектуальної
власності); кібервійни (вандалізм, пропаганда, збір інформації, відмова сервісу, втручання в роботу обладнання, атаки на пункти
інфраструктури); кібертероризм; кіберактивізм (паплюження прямими викликами імідж компанії, її товари чи послуги).
Кіберзлочинність — це п’ятий за розмірами вид економічної
злочинності в Україні після незаконного привласнення майна,
корупції та хабарництва, недобросовісної конкуренції та маніпуляції з фінансовою звітністю. За результатами опитування на кіберзлочинність припадає 23% випадків шахрайства у світі, і 17% в Україні. 36% респондентів в Україні розглядають кіберзлочинність як
зовнішню загрозу, 24% — внутрішню загрозу, а 34% вважають, що
загроза існує як ззовні, так і всередині організації. Ці показники
дещо відрізняються від результатів Всесвітнього огляду, оскільки
46% респондентів в інших країнах визнають, що ризик кіберзлочинності в основному виникає ззовні.
Тепер кіберзлочини стають більш складними та витонченими,
що перешкоджає процесу їх виявлення та попередження. Це може
призвести до ще більших збитків та втрат у майбутньому.
Кожен третій респондент (37%) вважає, що ризик кіберзлочинності підвищився за останній рік. Понад 25% організацій не мають
відповідних політик та механізмів реагування на кіберзлочини. 46%
опитаних не проходили навчання в області кібербезпеки протягом
останнього року. 58% респондентів з України заявили, що в їх організаціях відсутній процес моніторингу кіберсередовища. Третина
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організацій не проводять оцінку ризиків шахрайства. Кількість
внутрішніх шахрайських операцій суттєво зросла (на 22% до
2011 р.). Більшість українських респондентів оцінюють збитки до
5 млн. дол. США. 40% злочинів були скоєні вищим керівництвом
організацій. Кожен п’ятий працівник, який скоїв економічний злочин в організаціях не поніс покарання.
Як бачимо відсутність чіткого визначення та опису поняття
кіберзлочинності призводить до того, що організації до кінця не
усвідомлюють пов’язаних з нею ризиків. Це ускладнює процес
виявлення та попередження кіберзлочинів.
Отже, на сьогодні кіберзлочинність — це реальна глобальна
загроза, яка може походити з будь-якої країни світу і виходити за
межі конкретної юрисдикції на відміну від багатьох інших традиційних видів економічних злочинів.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПЕРІОД
РЕОРГАНІЗАЦІЇЇ ПІДПРИЄМСТВ
Махньова А. М.
ІІ курс, група МО–21, спеціальність менеджмент організацій,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел.(063)-566-83-49
Науковий керівник: Петлінський Р. А., ст. викл.

В інтересах виживання і гнучкого реагування на динамічно мінливі ринкові умови, підвищення стійкості й адаптаційної здатності в
задоволенні споживчого попиту, подолання відставання в розвитку
техніки і технології, у забезпеченні високої якості продукції, що
випускається, і наданих послуг підприємства повинні цілеспрямовано проводити організаційні зміни. Завдяки цьому переборюється
інертність і застій у структурах управління, у сформованій системі
зв’язків і відносин. Залежно від конкретних обставин ці зміни можуть
бути частковими, що стосуються окремих служб і організацій, певних
видів діяльності, чи радикальними, коли під впливом бурхливого і
навіть стрибкоподібного розвитку навколишньої ринкової обстановки умов конкуренції потрібна глибока і багатобічна реорганізація.
Реорганізація підприємства не може проводитися моментально, раптово, без глибокої і всебічної попередньої роботи фахівців
різного профілю на основі заздалегідь розроблюваних програм
і комплексу обґрунтованих заходів.
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Виділяють такі етапи:
Етап перший: підготовка
Основне значення для успішної реалізації всієї програми реорганізації і забезпечення на практиці її ефективності мають мобілізація, організація і створення зацікавленості працівників, що
будуть її здійснювати. Результатами робіт на даному етапі — розробка для всієї організації своєрідного «мандата на реорганізацію»,
що включає організаційну структуру, склад і положення про групу,
що буде безпосередньо займатися перебудовою, план намічуваних
заходів і дій.
Етап другий: збір інформації і визначення проблем
Завдання даного етапу — виявлення продуктів і послуг, орієнтованих на споживача. З цією метою виявляються клієнти, їхні
довгострокові і поточні потреби; визначаються заходи, необхідні
для успішного виконання поставленої мети, намічаються види
діяльності. Складаються діючі і перспективні структурні схеми
організації, уточнюються необхідні ресурси, обсяги і періодичність
випуску продукції і надання послуг; проводиться систематизація
процесів реорганізації.
Етап третій: вироблення і доведення до виконавців розв’язуваних
проблем
Мета цього етапу—розробити таке бачення проблем, яке здатне
привести до якнайшвидшого досягнення мети. Цей етап дозволяє
виявити організаційні проблеми поточного процесу, інформаційні
потоки. Плануються заходи поточного процесу, завдання і можливості з його поліпшення, узгоджуються намічувані зміни.
Етап четвертий: організаційно-технічне проектування
Мета цього етапу — дати технічну характеристику процесу
реорганізації. Дається опис технології, стандартів, процедур, систем і видів контролю, використовуваних у процесі реорганізації.
Одночасно із соціальним конструюванням створюються моделі
взаємодії соцішіьних і технічних елементів. На даному етапі складаються попередні плани систем і процедур розвитку, програмного
забезпечення і обслуговування, переозброєння виробничих потужностей.
Етап п’ятий: соціальне проектування
Метою даного етапу є виявлення соціальних аспектів процесу
реорганізації. На етапі соціального проектування дається опис
компанії, кадрового складу, характеру робіт, кар’єри, стимулів, які
використовуються у період реорганізації, створюється план взає195
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модії соціальних і технічних елементів. Поряд з цим складаються
попередні плани по найму працівників, з навчання й розстановки,
нового розміщення персоналу.
На даному етапі розглядається питання погодженості характеристик поточних видів робіт і тих, котрі необхідно буде виконувати, виявляються нові види робіт і нові групи виконавців. Якщо
окремі види робіт не відповідають вимогам оновленого процесу,
повинні формуватися нові групи виконавців.
Етап шостий: перетворення
Мета даного етапу — розробка експериментальної версії і закінченого виробничого реорганізаційного проекту. Деякі завдання
цього етапу можуть повторюватися.
Завдання даного етапу охоплюють завершення моделі діяльності організації, остаточну розробку технічного проекту. Дається
оцінка наявного персоналу з погляду кваліфікації людей, знань і
їхньої орієнтації, ступеня їхньої зацікавленості в змінах і можливості використовувати їх у нових структурах організації.

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО
КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
Мисюра А. О.
IV курс О–09, спеціальність «Облік і аудит»
Дубенська філія ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (096)1675211
Науковий керівник: Вознюк А. Я., викладач

Операції з основними засобами належать до найбільш складних
видів роботи підприємства з огляду на їх відображення на рахунках
бухгалтерського обліку. Перевіряючи рух основних засобів, правильність кореспонденції рахунків, важливо брати до уваги організаційну форму об’єкта контролю.
Метою написання даного дослідження є теоретична обґрунтованість і напрями вдосконалення процесу контролю основних
засобів на підприємстві та звернення уваги на покращення якості,
повноти та достовірності проведення перевірки стану та збереження основних засобів.
Завдання контролю операцій з основними засобами:
– перевірити збереження і використання за даними балансу;
– правильність аналітичного й синтетичного обліку;
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– своєчасність відображення в обліку операцій, пов’язаних із
введенням основних засобів в експлуатацію, їх вибуттям і нарахуванням амортизації.
Від раціонального використання виробничих фондів, які має
у своєму розпорядженні підприємство, залежить ефективність
виробництва [3; 32].
Відповідно до завдань контролю операцій з основними засобами визначаються об’єкти, джерела інформації, методи перевірки
операцій з основними засобами та порядок узагальнення результатів контролю і ревізії.
Значний внесок у розвиток теоретичних засад і методичних підходів щодо вирішення проблем контролю ефективності використання основних засобів на підприємствах України, внесли, відомі
вчені — економісти Білуха М. Т., Голов С. Ф., Голованов О. М.,
Завгородній В. П., Линник В. Г., Кужельний В. М., Палій В. Ф.,
Олійчук М. Ф., Сопко В. В., Сук Л. К., Чумаченко М. Г. та ін.
Однією з визначальних умов успішного функціонування підприємства є наявність сучасних засобів праці та їх раціональне
використання. Ревізори мають здійснювати перевірку законності
операцій з основними коштами щодо ефективності експлуатації
наявних інвентарних об’єктів, що зумовлює певну деталізацію
напрямів контролю операцій з основними коштами [2; 292].
Ревізор має перевірити:документальне оформлення зберігання
основних засобів на підприємстві; правильність нарахування амортизації в рамках загальноприйнятого групування основних засобів;
законність операцій з руху основних засобів; дотримання правил
переоцінки основних засобів та обґрунтованості її проведення; технічний стан і ефективність використання основних засобів на підприємстві, що перевіряється [1;50].
Для вирішення поставлених завдань варто здійснити такі дії:
– удосконалити методику обліку надходження основних засобів у системі аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему бухгалтерських записів та контролю;
– розробити бухгалтерську модель економічного механізму
амортизації, що сприятиме вирішенню проблем фінансового, внутрішньогосподарського контролю амортизаційних процесів та їх
податкового аспекту;
– удосконалити методику обліку витрат на ремонти основних
засобів, що підвищить ефективність управління витратами;
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– розробити моделі залежності експлуатаційних витрат від віку
устаткування, яка дозволить визначити доцільність проведення
ремонту основних засобів.
Отже,основні засоби суттєво впливають на діяльність підприємства в цілому, тому контроль за станом їх збереження, наявності
та ефективності використання повинен бути ретельним, повним,
достовірним, обґрунтованим та відповідати чинному законодавству. Ефективна політика внутрішнього контролю та ряд заходів,
спрямованих на покращення процесу контролю дасть змогу удосконалити організацію та методику контролю основних засобів, підвищити їх інформативність і прогнозувати ефективність їх використання на підприємстві.
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
Мельничук С. П.
V курс, група ЕПМ–5, спеціальність «Економіка підприємства»,
Рівненський інститут, к. тел. (096) 4573387
Науковий керівник: Стахів О. А., к. е. н., доцент

Актуальність теми полягає в тому, що імідж підприємства є чинником, що впливає на маркетингову позицію, ціноутворення, конкурентоспроможності та імідж її продукції, привабливість компанії як роботодавця, тобто практично на всі сфери життєдіяльності підприємства.
Метою даної роботи була обрана розробка засобів комунікації,
спрямованих на створення сприятливого іміджу підприємства.
Імідж — це один з важливих аспектів загального сприйняття та
оцінки організації , яке вона справляє. Доцільно імідж підприємства розглядати як сукупне сприйняття конкретного підприємства
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споживачами, діловими партнерами, контактними аудиторіями та
персоналом.
У формуванні іміджу важливе місце займає стратегічне управління в організації. Стратегічне управління створює конкурентні переваги, які забезпечують успішне існування і розвиток підприємства
в довгостроковій перспективі. Маркетингове стратегічне управління
виходить з того, що створити стійку конкурентну перевагу — це значить запропонувати велику сприйману цінність споживачам і іншим
зацікавленим групам. Ці переваги можуть бути зв’язані як з характеристиками вироблених товарів і послуг, так і з характеристиками
самого підприємства і його положення на ринку. У цьому випадку
стратегію можна визначити як комплекс рішень по досягненню
довгострокових конкурентних переваг на цільових ринках.
Створення і підтримка сильного іміджу вимагає великих витрат,
тривалого часу, виникає протиріччя між необхідністю постійно
мати досить високий прибуток і довгострокові інвестиції в імідж,
що не дають швидкої віддачі. Але треба розуміти, що якщо один раз
підприємство уступить ринкові позиції, то повернутися на них буде
вкрай складно, практично неможливо.
Сприятливий образ-імідж повинен бути адекватним, оригінальним, пластичним і мати точну адресу. Бути адекватним — значить відповідати реально існуючому образу чи специфіці фірми.
Бути оригінальним — значить відрізнятися від образів інших фірм
(товарів), особливо однотипних. Бути пластичним — значить не застарівати, не виходити з моди, змінюючись, здаватися незмінним.
Приступаючи до створення іміджу, необхідно з’ясувати, по-перше,
рід діяльності фірми в даний час і в перспективі; по-друге, чим товари
(послуги) фірми відрізняються від товарів (послуг) конкурентів.
Штучне створення іміджу краще довірити професіоналам високої
кваліфікації, тому не слід заощаджувати засоби на його створення.
Імідж тільки частково «належить» фірмі — у виді візуальної атрибутики
фірмового стилю, інша його частина створюється засобами PR і живе
в масовій свідомості споживача. Якщо фірма не подбає про створення
потрібного іміджу, споживачі можуть обійтися власною уявою і прийти
до свого варіанта іміджу, що не завжди буде виграшним для фірми.
Сильний корпоративний імідж стає необхідною умовою досягнення фірмою стійкого і тривалого ділового успіху.
По-перше, сильний імідж організації дає ефект придбання організацією певної ринкової сили в тому сенсі, що призводить до
зниження чутливості до ціни.
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По-друге, сильний імідж зменшує замінність послуг, а отже,
захищає організацію від атак конкурентів і зміцнює позиції щодо
послуг-замінників.
І, по-третє, сильний імідж полегшує доступ фірми до ресурсів
різного роду: фінансових, інформаційних, людських і т. д.
Підводячи підсумок, варто наголосити, що плануючи й реалізовуючи програму щодо закріплення позитивного іміджу підприємства, слід постійно пам’ятати, про те, що застосування всіх способів формування позитивного іміджу повинне проводитися
одночасно,скоординовано та безперервно. Без чіткого та позитивного іміджу важко зрозуміти, що являє собою підприємство, що
воно пропонує, до чого прагне.
Отже, забезпечення позитивного іміджу підприємства є важливим напрямом успішності країни в конкурентній боротьбі на ринках збуту та інвестицій.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЇХ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ
Мельничук А. П.
6 курс, спеціальність Облік і аудит,
тел. 063-23-25-108
Науковий керівник: Матюха М. М., к. е. н.

Згідно з П(С)БО 7 основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва
або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік).
Критерії визнання основних засобів аналогічні критеріям
визнання, які застосовуються для всіх активів, а саме:
Об’єкт основних засобів визнається активом, коли існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні
вигоди, пов’язані з використанням цього об’єкта, і його вартість
може бути достовірно визначена.
Крім того, у визначенні основних засобів наведені такі критерії
їх визнання, як:
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– матеріальність (мають матеріальну форму);
– призначення (утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій);
– термін корисного використання (більше року або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Додатковий критерій визнання — критерій вартості — використовується при виділенні тільки однієї групи основних засобів:
малоцінних необоротних матеріальних активів, які обліковуються
на рахунку 112.
Відповідно до П(С)БО підприємства можуть самостійно установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. До основних засобів, які
визнані малоцінними підприємства можуть застосовувати спрощені методи нарахування амортизації.
Одиницею обліку основних засобів, відповідно до П(С)БО 7,
є об’єкт основних засобів.
Об’єкт основних засобів — це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно
відокремлений предмет, що призначений для виконання певних
самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно
об’єднаних предметів одного або різного призначення, що мають
для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі
комплексу, а не самостійно або інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.
Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, що
мають різний строк корисного використання, то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт
основних засобів.
Основні засоби — матеріальні активи, яке підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або поставки
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим засобам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
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ШЛЯХИ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
У ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
Меснікович Т. В.
V курс, група ЕПМ–5,
спеціальність «Економіка підприємства»,
Рівненський інститут,
к. тел. (068) 5838892
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Прибуток досить часто виступає одним із ключових показників
функціонування та розвитку підприємства. Проте, на етапі розгортання кризи, тобто в короткостроковій перспективі, його значення
поступово втрачається, адже підприємство просто намагається
втриматися на ринку, не говорячи вже про отримання прибутку.
А тому, на сучасному етапі розвитку підприємств обґрунтування
шляхів максимізації прибутку підприємств слід проводити у довгостроковій плановій перспективі, приділяючи значну увагу питанням стратегічного управління та діагностиці проблем і цілей
діяльності.
Для збільшення прибутку необхідне прийняття раціональних
рішень з різних аспектів діяльності. Для прийняття цінових та
інших фінансових рішень підприємству необхідна в першу чергу
інформація про попит на його товар (послуги).
Переконатися в ефективності цієї інформації можна, зіставляючи різні варіанти можливої додаткової виручки від нарощування виробництва і збуту з додатковими витратами на маркетинг. Для
того, щоб ефективно мобілізовувати кошти і розподіляти їх, фінансові керівники підприємств повинні ретельно планувати ці процеси. Перш за все, вони повинні прогнозувати рух готівкових грошей
і оцінювати його вплив на фінансовий стан підприємства. На підставі цього прогнозу вони повинні передбачити в плані достатню
кількість ліквідних коштів для своєчасної оплати рахунків та інших
зобов’язань. Подібні операції можуть зажадати залучення додаткових коштів.
Для того, щоб тримати під контролем стан справ у компанії,
фінансовий керівник повинен встановити певні нормативи. Потім
ці нормативи використовуються, щоб порівняти дійсні результати
із запланованими.
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Шляхи максимізації прибутку підприємства: по-перше, це розширення номенклатури реалізованої продукції. Стосовно до вже
функціонуючого підприємства розширення номенклатури продукції, що випускається можливо тільки за двома напрямками: за рахунок випуску нової продукції або за рахунок вдосконалення вже
випускається продукції. Очевидно, що як перший, так і другий
напрям, що забезпечує розширення номенклатури продукції, що
випускається, в кінцевому рахунку веде до збільшення прибутку.
По-друге, максимізація ціни, за якою реалізується продукція.
Очевидно, що можливість збільшення ціни реалізації продукту
прямо залежить від попиту і пропозиції продукції підприємства на
ринку. По-третє, мінімізація витрат на виготовлення та реалізацію
одиниці продукції. Зниження витрат на виготовлення та реалізацію
одиниці продукції або послуги можливе тільки двома шляхами: або
за рахунок мобілізації резервів технології, що використовується,
або за рахунок освоєння нового технологічного ланцюга або нових
елементів в старому технологічному ланцюзі. По-четверте, максимізація обсягів реалізації продукції або послуги. Слід зазначити, що
збільшення обсягів реалізації продукції або послуги в найменшій
мірі, ніж раніше розглянуті напрямки максимізації прибутку підприємства, залежить від зусилля підприємства, хоча і є певні важелі впливу на споживчий попит. Тут можна виділити два напрямки:
збільшення обсягів реалізації старої продукції та нової продукції.
У свою чергу, збільшення обсягів реалізації старої продукції можливе за рахунок проведення комплексу маркетингових заходів,
спрямованих на стимулювання збуту, вихід на нові ринки зі старою
(для даного підприємства) продукцією, а також за рахунок підвищення споживчої привабливості продукції.
Отже, будь-яке підприємство: по-перше, незалежно від форми
власності, виду діяльності зацікавлене у отриманні прибутку, який
виступає джерелом його подальшого розвитку. По-друге, для підприємства більш важливим є підвищення прибутковості у довгостроковій перспективі, а ніж у короткостроковій, адже це підкреслює стабільність не лише його функціонування, але й розвитку
також. По-третє, ріст прибутку дозволяє постійно оновлювати техніко-технологічну базу виробництва, мотивувати персонал підприємства працювати більш ефективно, розширяти сфери впливу та ін.
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Фінансовий стан — це комплексне поняття, яке є результатом
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства й характеризується розміщенням і використанням фінансових
ресурсів та джерел їх формування
Мета аналізу полягає не тільки і не стільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан підприємства, а також і в тому,
щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення.
Аналіз фінансового стану показує, по яким конкретним напрямкам
необхідно вести цю роботу. У відповідності з цим результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші засоби покращення фінансового стану підприємства в конкретний період його
діяльності.
Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка
фінансового стану підприємств із виникненням акціонерної форми
власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку.
Аналіз фінансового стану АТ доцільно проводити за наступною
схемою: структура активів і пасивів, оцінка майнового і фінансового стану, ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність, оборотність засобів, рентабельність капіталу і продажів.
За цією схемою виконується аналіз динаміки фінансових і економічних показників за кілька років чи інші тимчасові інтервали
шляхом розрахунку темпів динаміки, фінансових коефіцієнтів за
обраний період аналізу.
Для акціонерів і інвесторів найбільший інтерес представляють
такі показники, що відбивають прибутковість капіталу, курс акцій,
рівень дивідендів, рентабельність капіталу, обсяг реалізації та ін.
У залежності від цілей фінансового аналізу увага приділяється
декільком найбільш істотним показникам по фінансовій звітності
підприємства, даних бухгалтерського обліку, позаобліковій інформації.
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Необхідність розрахунку цих показників безпосередньо пов’язана із забезпеченням прозорості і публічності функціонування
акціонерних товариств. Публічність акціонерних товариств породжує можливість оцінювання їхньої фінансово-господарської діяльності з боку широкого кола зацікавлених осіб. Завдяки цьому компанія отримує ринкову оцінку своєї вартості — капіталізацію на
фондовому ринку. Для компанії капіталізація залежить від ринкової вартості акцій, тобто оцінки суспільством її вартості — інтегральної оцінки стійкості, прибутковості, попиту на продукцію,
новизни обладнання, кваліфікації персоналу і багатьох інших
характеристик, що не піддаються точній кількісній оцінці. Більше
того, багато з цих характеристик не притаманні самій компанії,
а визначаються зовнішнім середовищем — наприклад, конкурентна позиція компанії.
Наступним важливим показником є рівень дивідендних виплат,
проте на даний час він не відбиває реального стану прибутковості
компанії (в реальних умовах існує багато корпорацій, для яких
пріоритетним напрямком є розвиток бізнесу, і, як наслідок, зростання ринкової капіталізації при цілковитій відсутності дивідендних виплат).
Важливим проявом інтересів акціонерів і потенційних інвесторів виступають показники прибутковості акціонерного товариства.
В цьому контексті насамперед мається на увазі дохід, одержаний
в розрахунку на одну акцію.
Для порівняння ринкової та номінальної вартості акцій використовують коефіцієнт котирування і, звичайно, для підприємства
тим краще, чим вище значення даного показника, це означає, що
існує попит на його акції на ринку.
Ці критерії повинні відображати конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловій співпраці й оцінювати, якою
мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його
партнерів з фінансових відносин.
Отже, потрібно відокремлювати проведення аналізу фінансового стану акціонерних товариств від аналізу фінансового стану підприємств інших організаційно-правових форм. Правильне здійснення та вжиття раціональних заходів щодо його коректування
здатні справляти позитивний вплив на конкурентоспроможність та
платоспроможність акціонерних товариств в умовах ринкової економіки.
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Фінансове забезпечення інноваційної діяльності є комплексом
методів та важелів впливу на інноваційну діяльність, який реалізується у різних формах через відповідну систему фінансування.
Виходячи з такого розуміння, основними складовими фінансового
забезпечення інноваційної діяльності є методи та форми фінансування, важелі впливу на інноваційну діяльність, джерела надходження коштів, моніторинг і контроль за фінансуванням інноваційної
діяльності. Вищенаведені складові відображають головні аспекти
організації процесу фінансування інноваційної діяльності на підприємствах, які необхідно враховувати при здійсненні даного виду
діяльності, а сформульоване визначення глибше розкриває сутність
даного поняття і дозволяє поглибити методологію дослідження.
Інноваційна діяльність в сучасних умовах розглядається як
один з найважливіших факторів ефективного функціонування
фінансової, виробничої, організаційної, наукової сфер, оскільки
саме в комплексі вони приносять найефективніший результат.
На даному етапі інноваційна діяльність в Україні не відповідає
сучасним вимогам, не забезпечує нормальне функціонування вітчизняного виробництва, подолання незбалансованості між окремими його сегментами та елементами. Основна маса проблем інноваційного розвитку України пов’язана з необхідністю залучення
фінансових ресурсів. Світова практика пропонує широкий спектр
інструментів фінансування інноваційної діяльності. Основна проблема їхнього використання полягає в тому, щоб із врахуванням
накопиченого світового досвіду й конкретних умов обрати найбільш ефективні для даної країни й регіону інструменти.
Згідно з чинним законодавством, інноваційний розвиток в Україні забезпечується за рахунок фінансування з різних джерел.
Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є: кошти
Державного бюджету України; кошти місцевих бюджетів і бюджету
Автономної Республіки Крим; власні кошти спеціалізованих дер206
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жавних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ;
власні чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної діяльності;
кошти (інвестиції) фізичних і юридичних осіб; інші джерела, не
заборонені законодавством України.
Держава має забезпечувати бюджетне фінансування наукової
діяльності в розмірі не менше 1,7% ВВП України, але ці нормативи не
дотримуються, тим більше через слабкий розвиток ринку капіталу
основними джерелами фінансування інновацій виступають власні
кошти підприємств (прибуток та амортизація). Таке самофінансування
є досить дорогим і невигідним для вітчизняних підприємств. Отже, для
підприємств, які тільки розпочинають або відроджують інноваційну
діяльність, повинна бути впроваджена система заходів різнобічної підтримки, а саме: встановлення податкових знижок; надання пільгових
кредитів; використання прискорених методів амортизації обладнання.
Особливу увагу у вирішенні цих питань слід приділяти залученню коштів приватних інвесторів для фінансування інноваційної діяльності.
Для збільшення обсягів фінансового забезпечення інноваційної
діяльності підприємств необхідно вирішити цілу низку проблем
становлення інноваційного сектора в Україні: комерціалізація
інноваційної продукції (доведення проектів і програм до практичного використання); неефективне використання фінансових
ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності;
надвисокі ризики інноваційної діяльності; спекулятивне використання державних пільг. Отже, фінансування інноваційної діяльності підприємств є основою науково-технічного прогресу.

ОЦІНКА ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ УКРАЇНИ
З КРАЇНАМИ ЄС ПРОТЯГОМ 2012 РОКУ
Невмержицький Р. Б.
ІІІ курс, група ФН–31, спеціальність «Фінанси та кредит»
тел. +380985355996
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викл.

Умови та результати експортної діяльності країни значною
мірою визначають характер її участі в системі міжнародної торгівлі
та інших форм співробітництва за її участі. Протягом 2012 року
Україна експортувала товарів на суму 17969988,2 тис. дол. До десятки
найбільших країн — імпортерів українського товару належать (тис. дол):
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Італія — 3039540,6 (сіль, сірка, землі та каміння, органiчнi хiмiчнi сполуки);
Польша — 2794088,3 (зерновi культури, насiння і плоди олійних
рослин);
Німечина — 1763830,5 (насiння і плоди олійних рослин, молоко
та молочні продукти, яйця птиці, мед);
Угорщина — 1340723,2 (насiння і плоди олійних рослин);
Іспанія — 970612,5 (цукор і кондитерські вироби з цукру, жири
та олії тваринного або рослинного походження)
Румунiя — 950690,6 (руди, шлаки і зола, добрива, деревина
і вироби з деревини);
Словаччина — 842968,7 (чорнi метали, електричні машини);
Чехія — 842431,6 (насiння і плоди олійних рослин, різнi харчовi
продукти);
Нiдерланди — 833394,9 (зерновi культури, жири та олії тваринного або рослинного походження);
Болгарiя — 755413,8 (мінеральні палива , добрива.);
Головним українським товаром на експорт є зернові культури та
товари чорної металургії. Вони і складають основний прибуток.
Імпорт забезпечує для виробничих та індивідуальних споживачів, а також для країни, до якої ввозяться товари, низку додаткових
переваг та можливостей. В 2012 році Україна ввезла імпортних
товарів на суму 25752869,7 тис.дол. До 10 країн які імпортували
товари на територію України належать (тис.дол):
Німеччина — 6865714,2 (автомобілі, вироби з чорних металiв);
Польща — 3183391,2 (м’ясо та їстівні субпродукти);
Iталiя — 2005753,3 (кава, чай, алкогольні і безалкогольні напої);
Францiя — 1501469,8 (різноманітна хімічна продукція, автомобілі, вино);
Нідерланди — 1186842 (живі дерева та інші рослини, м’ясо та
їстівні субпродукти);
Чехія — 1181274,8 (фармацевтична продукція, пластмаси, полімерні матеріали);
Велика Британія — 1128551,5 (риба, алкогольні і безалкогольні
напої та оцет)
Румунiя — 1125719,2 (зерновi культури, пластмаси, полімерні
матеріали);
Литва — 822842,9 (молоко та молочні продукти, яйця птиці;
натуральний мед);
Iспанiя — 685314,8 (риба i ракоподібні, їстівнi плоди та горiхи).
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Основним товаром імпорту України є: палива мінеральні; нафта
і продукти її перегонки.
У конкурентному середовищі виграють вища якість і нижча
собівартість товарів і послуг, а захистити свій ринок від неякісної
продукції можна за допомогою існуючих механізмів ЄС і СОТ.
За останні п`ять років відбулася суттєва переорієнтація української торгівлі з колишніх радянських республік на ринки ЄС.
Україна експортує 17% відсотків своїх товарів на ринок нинішніх
країн — членів ЄС, а якщо враховувати і ринки 13 європейських
країн, які прагнуть вступити до ЄС, то ця частка загалом становитиме 37%, в той час як на ринок країн СНД припадає лише 31% українського експорту. Щодо імпорту, то частка європейських країн
складає 32% на ринку України — і це, в основному, обладнання та
устаткування, необхідне для модернізації української економіки.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Невмержицький А. Б.
5 курс, група ФН–51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Стожок Л. Г., к. е. н., доцент

Серед найважливіших питань держави чільне місце посідають
соціальні процеси зміни в яких віддзеркалюють результати соціальної політики, яка є підсистемою політики держави спрямованої на
регулювання соціальних відносин, соціальний розвиток та забезпечення розвитку соціальних перспектив. Одним із ключових аспектів є регулювання ринку зайнятості. Закон України «Про зайнятість
населення» набув чинності у березні 1991 року, тобто ще до здобуття Україною незалежності. Зрозуміло, що законодавчий акт, прийнятий за умов, коли в країні ще зберігалася майже суцільна зайнятість, а проблеми безробіття не набули гостроти, не відповідає
потребам сьогодення, навіть з урахуванням численних змін, що
були пізніше внесені до нього.
Відповідно до цього виникла нагальна потреба суттєвого удосконалення механізмів державного регулювання у сфері зайнятості
відповідно до сучасних завдань соціально-економічного розвитку
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та з урахуванням необхідності гармонізації вітчизняного законодавства про зайнятість населення з міжнародними правовими нормами. Недовершеність ринкових реформ зумовлює нерозвиненість
ринку праці, його штучну розбалансованість як у відношенні попиту та пропозиції робочої сили (професійного, регіонального, вікового), так і стосовно вартості робочої сили, ціна якої в Україні перебуває у невідповідності з законом вартості. Не менш важливою
проблемою є наявність тінізації економіки, що породжує тіньову
зайнятість. За даними експертів Світового банку, 22,9% працевлаштованих громадян України працюють без офіційного оформлення
трудових відносин.
Українці масово незадоволені рівнем своєї зарплати. Недавні
дослідження засвідчили, що 72% респондентів украй незадоволені
зарплатою, 18 — незадоволені, 6 — частково задоволені й тільки 4% —
задоволені. Незадовільні умови оплати праці підштовхують найбільш активну частину населення до трудової міграції. Загальна
чисельність працюючих нелегально та трудових мігрантів оцінюється зараз у понад 8 млн. осіб. Рівень безробіття у віковій категорії
15–24 рр. сягає вже 20%, а в сільській місцевості він ще вищий — це
при тому, що переважна більшість випускників шкіл здобуває вищу
освіту чи проходить професійне навчання. Низький рівень зарплат,
неможливість знайти роботу за спеціальністю поблизу місця проживання суттєво знижують мотивацію молоді до продуктивної
праці. Отже, метою державної політики зайнятості в Україні є створення умов для повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості та
зменшення безробіття. Відносини у сфері зайнятості регулюються
Конституцією України, Законом України «Про зайнятість населення», Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», іншими нормативно-правовими актами.
Основними напрямами державної політики зайнятості є: сприяння зайнятості населення шляхом збереження ефективно функціонуючих та створення нових робочих місць на підприємствах,
в установах та організаціях усіх форм власності; сприяння підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої
відповідає потребам ринку праці; підтримка самостійної зайнятості населення, розвитку підприємництва; сприяння підвищенню
якості робочої сили, розвитку системи професійного навчання кадрів упродовж усього життя з урахуванням потреб ринку праці;
посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; під210
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тримка громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на
ринку праці; соціальна підтримка безробітних, зареєстрованих
у державній службі зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної зайнятості; забезпечення соціального захисту громадян
України, які працюють за кордоном; сприяння розвитку системи
колективно-договірного забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості.
Територіальні та місцеві програми зайнятості населення які
є механізмом реалізації державної програми зайнятості населення
в регіонах і складовими програм їх соціально-економічного розвитку визначають основні показники ринку праці та заходи, спрямовані на збалансування попиту і пропозиції робочої сили на територіальних ринках праці, соціального захисту безробітних.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Неділько О. С.
5 курс, група ФН–51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Стожок Л. Г., к. е. н., доцент

Глобалізаційні зміни, які відбуваються в сучасних умовах функціонування ринкової економіки вимагають проведення реструктиризації
майже всіх галузей економіки шляхом застосування інноваційних підходів в управлінні конкурентоспроможністю як на макро, так і на
мікро рівнях. Відповідно до цього, механізм ринкового регулювання
потребує налагодженого взаємозв’язку між державою та різними
суб’єктами, що представляють інтереси певних соціальних груп.
Отже, пошук шляхів удосконалення державного регулювання місцевих бюджетів з метою найефективнішої реалізації функцій місцевого
самоврядування є нагальним питанням сучасного розвитку держави.
Узагальнення підходів до визначення поняття «місцевий бюджет», окреслених в науковій літературі, дає можливість охарактеризувати цю категорію як економічні відносини, спрямовані на територіальний перерозподіл національного доходу та формування
фінансової бази місцевого самоврядування. При цьому місцевий
бюджет характеризується також як фінансовий план, що включає
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доходи та видатки обласного, місцевого, районного бюджету тощо.
Місцеві бюджети виступають важливим важелем регіонального
розвитку, тому регулювання місцевого бюджету, по суті, характеризує опосередкований вплив держави на розвиток регіону.
Теорія і практика державного управління бюджетним процесом
в Україні свідчить, що нині необхідно створити надійну, самодостатню дохідну базу місцевих бюджетів, гостро назріла необхідність
справжніх, а не декларативних, зрушень щодо фінансової децентралізації в Україні, спрямованої на по будову механізму ефективного задоволення потреб населення в кожному регіоні.
Система заходів щодо регулювання місцевих бюджетів в Україні
здійснюється в межах існуючої державної регіональної фінансової
політики. Державна регіональна фінансова політика передбачає
збалансування доходів і витрат на всіх рівнях бюджетної системи,
з урахуванням рівнів забезпечення територій об’єктами соціальної
інфраструктури та застосування фінансових нормативів забезпечення потреб населення.
Місцеві бюджети поряд із фінансами суб’єктів господарювання, що забезпечують задоволення регіональних потреб, є складовими місцевих фінансів. Місцеві фінанси є основою забезпечення
видатків, пов’язаних із реалізацією державної регіональної фінансової політики та забезпечення реалізації регулюючих функцій місцевими органами управління.
Через обумовлений недостатньою дохідною базою розрив між
доходами і видатками місцевих бюджетів, який покривається за
рахунок міжбюджетних трансфертів, значно погіршуються стимули
до економічного розвитку як розвинених, так і нерозвинених територій. Це пов’язано з тим, що розвинені території змушені передавати додаткові доходи до державного бюджету, що знижує їх мотивацію
для подальшого розвитку, а нерозвинені території гарантовано
отримують трансферти, тому не мають необхідності в пошуку
резервів економічного розвитку. У зв’язку із цим, важливим напрямом удосконалення державного регулювання місцевих бюджетів
є формування дієвих важелів, здатних стимулювати органи місцевого самоврядування до розвитку власної дохідної бази.
Отже, на наш погляд, доцільним є підвищення повноважень місцевих органів влади щодо формування власної дохідної бази, використання податкових важелів з метою стимулювання регіонального
розвитку. Для цього місцеві органи влади мають брати безпосередню
участь у процесі встановлення та регулювання місцевих податків.
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ІНОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Ножко Б.
V курс, група М–52, спеціальність «Маркетинг»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ
«Університет Україна» к. тел. (063) 734-82-14

Інноваційна діяльність — це діяльність, спрямована на пошук
і реалізацію інновацій в цілях розширення асортименту та підвищення якості продукції, вдосконалення технології та організації
виробництва.
Інноваційна діяльність включає:
– виявлення проблем підприємства;
– здійснення інноваційного процесу;
– організацію інноваційної діяльності.
Головна передумова інноваційної діяльності підприємства
полягає в тому, що все існуюче старіє. Тому необхідно систематично
відкидати все те, що зносилося, застаріло, стало гальмом на шляху до
прогресу, а також враховувати помилки, невдачі та прорахунки. Для
цього на підприємствах періодично необхідно проводити атестацію
продуктів, технологій і робочих місць, аналізувати ринок і канали
розподілу. Іншими словами, повинна проводитися своєрідна
рентгенограма всіх сторін діяльності підприємства. Це не просто
діагностика виробничо-господарської діяльності підприємства, його
продукції, ринків і т. д. На її основі керівники повинні першими
подумати про те, як самим зробити свою продукцію (послуги)
морально застарілою, а не чекати, поки це зроблять конкуренти.
А це, в свою чергу, буде спонукати підприємства до інновацій.
Практика показує: ніщо так не змушує керівника зосередитися на
інноваційній ідеї, як усвідомлення того, що вироблений продукт вже
в найближчому майбутньому виявиться застарілим.
Звідки беруться інноваційні ідеї? Можна назвати сім джерел
таких ідей. Перерахуємо внутрішні джерела; вони виникають
в рамках підприємства чи галузі. До них відносяться:
1) несподівана подія (для підприємства чи галузі) — успіх,
невдача, зовнішня подія;
2) неконгруентність — невідповідність між реальністю (яка вона
є насправді) і нашими уявленнями про неї;
3) нововведення, засновані на потреби процесу;
4) раптові зміни в структурі галузі або ринку.
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Наступні три джерела нововведень ставляться до зовнішніх, так як
вони мають своє походження за межами підприємства чи галузі. Це:
5) демографічні зміни;
6) зміни в сприйняттях, настроях і ціннісних установках;
7) нові знання (як наукові, так і ненаукові).
Аналіз названих ситуацій при розгляді того чи іншого типу зміни дозволяє встановити характер інноваційного рішення. У всякому разі, завжди можна отримати відповіді на наступні питання. Що
буде, якщо ми скористаємося створилося зміною? Куди це може
привести підприємство? Що потрібно зробити, щоб зміна перетворити в джерело розвитку?
Разом з тим з семи джерел змін найважливішими є третє
і сьоме, так як вони носять найбільш радикальний характер. Зміна,
що викликається потребою процесу, являє собою куди більш важливе значення, ніж два перших. Стара прислів’я говорить: «необхідність є матір’ю винаходу». В даному випадку зміна грунтується
на потребі практики, життя. (Заміна ручного набору в книгодрукуванні, збереження свіжості продуктів та ін) Разом з тим реалізація
цього типу змін передбачає необхідність розуміння, що:
• недостатньо відчути потребу, важливо пізнати і розібратися
в її суті, інакше неможливо знайти її рішення;
• не завжди можливо задовольнити потребу, а в цьому випадку
залишається тільки рішення якоїсь її частини.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
Овдієнко M. B.
ІV курс, група МО-41,
спеціальність «Менеджмент організації»,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Чупайленко О. А., к. т. н., доцент

Актуальність проблеми удосконалення економічного механізму
господарювання в ринкових умовах посилюється з проявом кризових явищ в Україні, під дією яких скорочуються обсяги виробництва, інвестицій, що зменшує фінансово-інвестиційний потенціал та
можливості розвитку, обмеження доступу до кредитних ресурсів,
скорочуються робочі місця. Виходячи з цього — для виходу еконо214
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міки з кризової ситуації до стабільного економічного розвитку широкого значення має удосконалення економічного механізму до рівня,
який би задовольнив вимоги сучасного зовнішнього середовища.
Економічний механізм — це механізм формування ринкових
цін і розподілу ресурсів, взаємодії суб’єктів господарювання щодо
встановлення та застосування цін, обсягу виробництва та продажу
товарів і послуг. Його основними елементами є: комерційний розрахунок, планування, ціноутворення, система податків, фінансування, кредитування, форми організації виробництва і праці, система стимулювання обліку, аналізу і контролю, взаємовідносин
з поставниками і споживачами, самостійність підприємства, відносини виробничого і управлінського персоналу до засобів виробництва і кінцевих результатів господарювання.
Економічні закони, які відображають об’єктивно існуючі,
повторювальні, постійні, причинно-наслідкові зв’язки економічних
явищ та процесів, розподілу і обігу товарів та послуг диктують вимоги, за якими розробляють і реалізовують економічний механізм.
Є такі елементи економічної діяльності, які ринок і економічний механізм не в змозі регулювати, а саме такі: безробіття, забруднення навколишнього середовища, потреби знедолених, непрацездатних і малозабезпечених, товари та послуги суспільного
користування (оборона, освіта, охорона правопорядку, тощо). Усі
перераховані функції має виконувати держава.
Також ринок не бачить перспективи. Криві попиту і пропозиції
відображають поточні потреби суспільства, а стратегічні цілі розвитку країни, як здоров’я нації, достатній рівень освіти населення,
культура, здорове навколишнє середовище, перебудова економіки
під впливом НТП і вичерпання продуктивних ресурсів, залишаються за межами інтересів суб’єктів ринкових відносин. Найчастіше
інтереси підприємців і суспільства стосовно цих питань протилежні.
Проблеми, що існують у даному питанні такі: регулювання зовнішніх ефектів встановлення соціальної рівноваги, перспективний
розвиток країни, забезпечення населення соціальними благами.
Вирішенням цих проблем повинні займатися державні і громадські
інститути.
Шляхами вирішення зазначених проблем є: створення громадських та державних інститутів та модернізація існуючих, що займаються питанням безробітних, малозабезпечених, не працездатних
та інших незахищених верств населення, зниження енергоспоживання та матеріаломісткості виробництва, модернізація виробництва
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на екосистеми, що не несуть негативного впливу на навколишнє
середовище, підтримка вітчизняного виробника шляхом стимулювання споживчого попиту населення, надійна правова система.
Таким чином, ринковий механізм має певні межі своєї дії.
Більше того, його ефективне функціонування передбачає наявність
певних умов. Треба створити соціальну рівновагу, захистити непрацездатну частину населення, держава повинна створити нові робочі місця. Розвиток ринкової економіки України можливий лише за
умови ефективного функціонування її суб’єктів господарювання.
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РОЗВИТОК ВИСТАВКОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Огородник Д. О.
ІV курс, група МК-41,
спеціальність «Маркетинг»,
ВМУРоЛ «Україна»
к. тел. (098)-4151343
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Виставкова галузь в Україні динамічно розвивається. Світове
визнання українських виставкових компаній, створення виставкових центрів міжнародного рівня, з одного боку, відкриває нові можливості для розвитку виставкового бізнесу, з іншого, — вимагає
належної професійної підготовки та оцінки виставкових заходів.
Виставкова діяльність в Україні є невід’ємною складовою розвитку ринкових процесів. Вона стимулює закріплення позитивних
структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному і технологічному оновленню вітчизняного виробництва. Світова статистика свідчить про те, що у більшості компаній понад 40% продажів
відбувається саме за рахунок виставок, які є прекрасною можливістю для підприємства заявити про себе як про серйозного ділового
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партнера, оцінити конкурентоздатність своєї продукції й ознайомитися з перспективними розробками в галузі, що цікавить компанію.
На думку керівників більшості компаній, реклама в ЗМІ або
розсилання спеціалізованих каталогів, проспектів і комерційних
пропозицій не настільки ефективні в справі освоєння ринку збуту,
як виставочні контакти, що припускають безпосереднє, живе спілкування зі споживачем або потенційним замовником.
Зрозуміло, що виставка, у першу чергу, це — можливість продемонструвати нові товари, обладнання й технології для широкого
кола фахівців. Однак більшість українських підприємств ще недостатньо уваги приділяють такій маркетинговій комунікації як виставка, не розуміють впливу її на ефективність діяльності підприємства в цілому.
Слід підкреслити, що на виставці як товар виступає не стільки
продукція, скільки сама компанія. З метою залучення клієнта до
такого товару необхідно, насамперед, ретельно організувати роботу
працівників, які роблять компанію упізнаваною.
Завданням участі для більшості експонентів на виставці є можливість укладання більшої кількості контрактів за ті дні, протягом
яких відбувається виставка. Адже деякі компанії, починаючи великий проект, цілий рік досліджують ринок і використовують виставки цілеспрямовано — для залучення конкретного клієнта. Отже,
підготовка до виставки — серйозна праця, коли, крім пошуку клієнтів, здійснюється постійне вдосконалення іміджу компанії,
плоди якого (популярність, замовники, репутація) визрівають
значно довше, ніж просто укладання контракту.
Позитивними підсумками розвитку виставкової діяльності
в Україні слід вважати:
– наявність виставок з усіх важливих соціально-економічних
тематик;
– формування професійного середовища фахівців з виставкової
справи;
– міжнародне визнання українського виставкового руху;
– побудова у м. Києві нових сучасних виставкових центрів.
У той же час, накопичилися і стали помітними негативні явища
у виставковій діяльності в Україні, а саме: недостатній розвиток
виставкової інфраструктури, особливо в регіонах; непрозорість та
розпорошеність виставкового ринку.
Важливим аспектом розвитку виставкового бізнесу в Україні
є дослідження досягнень ринкових перетворень у розвинутих країнах,
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вивчення світового досвіду проведення виставок, науковий аналіз
і дослідження ефективно діючого у світі законодавства і правил
ведення виставкового бізнесу. Для цього необхідна концентрація
значних інтелектуальних і фінансових зусиль суб’єктів виставкової
діяльності в Україні. З метою підвищення інвестиційної привабливості виставкового бізнесу і Україні необхідно вжити наступні заходи:
– посилити вплив виставкової діяльності на науково-технічне
та технологічне оновлення вітчизняного виробництва;
– сприяти просуванню на внутрішній і зовнішній ринок товарів
і послуг вітчизняних виробників;
– сприяти активній участі іноземних компаній та організацій в
українських виставкових заходах з метою ознайомлення з
новою технікою і передовими технологіями;
– залучити інвестиції у вітчизняну економіку.

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ
ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
Омельченко В. М.
III курс, група БО-31,
спеціальність «Бухгалтерський облік»,
Коледж «Освіта»,
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів

У світі спостерігається чітка тенденція до запровадження нових
механізмів оптимізації управлінських рішень у сфері фінансів підприємств. Нові економічні реалії вимагають належного наукового
забезпечення прийняття фінансових рішень, у тому числі рішень
з управління ризиками, профілактики фінансової кризи, залучення
капіталу для фінансування інвестиційних проектів, нейтралізації
конфліктів інтересів, що виникають між суб’єктами економічних
відносин.
Однією з причин виникнення фінансової кризи на багатьох вітчизняних підприємствах є низький рівень менеджменту. Важливим
чинником, який ускладнює прийняття адекватних управлінських
рішень, є відсутність на багатьох українських підприємствах ефективної системи контролінгу, зокрема фінансового.
У вітчизняних наукових колах ведуться досить жваві дискусії
навколо питання контролінгу як системи інформаційного забезпе218
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чення та координації прийняття управлінських рішень. Окремі
представники вітчизняної економічної школи досить часто заперечують саме існування контролінгу як явища, підмінюючи його контролем. Інші — заперечують необхідність фінансового контролінгу,
звужуючи його до чисто технічного аналізу відхилень. Залежно від
функціональних та організаційних особливостей, цілей і завдань
контролінгу в науково-практичній літературі виокремлюють три
його основні концепції:
1) контролінг, зорієнтований на функцію контролю. Характерною ознакою цієї концепції контролінгу є отожнення його системою внутрішнього контролю на підприємстві;
2) контролінг як інформаційна функція. Зміст концепції полягає в тому, що контролінг є елементом системи інформаційного
забезпечення підприємства і зорієнтований на збір, обробку та
перевірку інформації для прийняття управлінських рішень;
3) контролінг як функція координації. Найпоширенішою
є концепція контролінгу, згідно якою пріоритет надається функції
координації різних підсистем управління, зокрема планування,
контролю та інформаційного забезпечення.
Кожен із наведених методологічних підходів до організації контролінгу є певною мірою виправданим для діяльності світових підприємств. Однак, ураховуючи особливості організації фінансів вітчизняних підприємств, виправданою є модель контролінгу,
сфокусована на вирішені проблеми координації, транспарентності
та інтеграції різних ділянок фінансово-економічної діяльності та
управління нею.
Проведений аналіз посадових інструкцій фінансових контролерів на вітчизняних підприємствах показує, що здебільшого на контролінг покладаються такі завдання, як стратегічне та оперативне
планування; складання управлінських звітів; аналіз та розробка
пропозицій із вдосконалення процедур фінансових операцій, систем управлінського та бухгалтерського обліку, з підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та трудових
ресурсів, застосування цін і тарифів, розрахунково-платіжної дисципліни; налагодження системи регулярного контролю і оцінки
ризиків; методична підтримка менеджменту та провідних спеціалістів з оцінки ризиків, здійснення фінансових операцій та регламентів обліку. Згідно з переліком вимог, на вітчизняних фінансових
контролерів найчастіше покладаються обов’язки складання фінансової звітності згідно МСФО та ведення управлінського обліку.
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Сучасний контролінг — це системний інноваційний ресурс,
орієнтований на перспективу. Провідні західні фахівці з питань
контролінгу підкреслюють, що контролер ніколи не повинен задовольнятися існуючими на підприємстві системами, структурами,
чи методиками, а мусить завжди ставити їх під сумнів і шукати
шляхи поліпшення.
За результатами проведеного дослідження можна зробити
висновок, що контролінг слід інтерпретувати як сукупність методів
та процедур з координації планування, обліку, контролю та ризикменеджменту, а також з інформаційного, методичного та консультаційного забезпечення управлінських рішень. Наведена дефініція
виражає зміст концептуальної моделі побудови контролінгу на вітчизняних підприємствах.

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ
Павельчук А. П.
ІІ курс, група ФН–21, спеціальність «Фінанси і кредит»
Хмельницький інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Бастричев В. С., к. військ. н., професор

Низька якість надання медичних послуг, брак коштів, а також
низький рівень професійної підготовки призводить до неефективного обслуговування населення, тому потрібно приймати рішення
щодо зміни системи медичного обслуговування та надання якісних
медичних послуг. Особливо стоїть питання пошуку джерел додаткового фінансування охорони здоров’я. Світовий досвід показує,
що вирішенню цих проблем сприятиме запровадження медичного
страхування як загальнообов’язкового. Але на шляху його запровадження існує ряд проблем які вимагають обговорення та вирішення
тому питання обов’язкового медичного страхування є актуальним.
Страхова медицина охоплює фінансування наукових досліджень, підготовку медичних кадрів, витрати на розвиток матеріально-технічної бази лікувальних закладів, надання медичної допомоги населенню. Вона базується на таких принципах, як економічна
і соціальна захищеність середніх і малозабезпечених верств населення, гарантованість прав кожного громадянина на якісну медичну
допомогу, обов’язковість внесків як фізичних, так і юридичних осіб
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[1, с. 13–14]. Важливим елементом системи страхової медицини
є медичне страхування.
Медичне страхування є формою соціального захисту населення
щодо охорони здоров’я, воно пов’язане з компенсацією витрат громадян на медичне обслуговування. Це система організаційних
і фінансових заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини. Медичне страхування поділяється за формами на обов’язкове медичне страхування (ОМС) і добровільне медичне страхування
(ДМС). Вирішальну роль у реформуванні системи медичної допомоги України відіграє перехід до обов’язкового медичного страхування. Обов’язкове державне медичне страхування регламентується законодавством щодо сфери його поширення, механізму
визначення страхової суми та способів використання страхових
фондів. У Законі України «Про страхування» та у «Основах законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
воно названо першим у переліку обов’язкових видів страхування.
ОМС ґрунтується на принципах державності, обов’язковості, некомерційного характеру та загальності [2, с. 122].
Згідно з українським страховим законодавством, медичне страхування є відмінним від страхування життя, оскільки не передбачає
ризик смерті або доживання до певного віку чи до закінчення терміну дії договору, що перетворює його в ризиковий вид страхування. Основними завданнями медичного страхування є [1, с. 14]:
1) посередницька діяльність в організації та фінансуванні страхових програм через надання медичної допомоги населенню;
2) контроль за обсягом та якістю виконання страхових медичних програм лікувально-профілактичними, соціальними закладами і окремими приватними лікарями;
3) розрахунок з медичними, соціальними установами та приватними лікарями за виконану роботу згідно з угодою через страхові
фонди, які формуються за рахунок грошових внесків підприємств,
закладів, організацій, громадян.
Вивчення досвіду розвитку охорони здоров’я показує, що існує
ряд проблем, які потребують обговорення та вирішення. А саме —
питання ефективного управління та фінансове забезпечення страхової медицини. Особливо важливе питання пов’язане з управлінням фінансовими ресурсами, які плануються на утримання охорони здоров’я в бюджеті України. Питання готовності страхових
організацій забезпечити реальну ефективну допомогу діючій системі охорони здоров’я. [3, с. 41].
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На погляд таких вчених як М. І. Батужак, Л. А. Приступа,
Є. І. Богусловський, Ю. С. Шибалкіна, майбутня перспективна
система медичного забезпечення на Україні повинна бути поділена
на три частини:
1) перша частина — це планування мінімальних коштів в бюджеті, через які забезпечується надання безоплатної медичної
доплати для всіх категорій населення;
2) друга частина пов’язана з введенням ОМС за рахунок коштів
суб’єктів підприємницької діяльності, а також фізичних осіб;
3) третя частина — добровільне медичне страхування — передбачає придбання людиною страхового полісу за рахунок власних коштів.
Слід також звернути увагу на те, що сьогодні нормативні документи про ДМС та ОМС не стикуються — існує різне тлумачення
понять і термінів, тому доцільно було б уніфікувати та стандартизувати поняття у цій галузі. Крім цього вже сьогодні необхідно прорахувати витрати на підготовку спеціалістів, які будуть працювати
в системі ОМС.
Для досягнення реальної ефективності української системи
охорони здоров’я необхідний час та значні інвестиції. Оскільки
система державного медичного соціального страхування є важливою і стратегічною для держави, то необхідно погодитись, що до її
впровадження необхідно підійти зважено і конструктивно: розробити і у встановленому порядку прийняти закони та підзаконні
акти про медичне страхування громадян; розробити положення
про національний і територіальні Фонди медичного страхування і
здійснити їх формування, а також захист прав пацієнта на отримання своєчасної і якісної медичної допомоги.
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Перебейнос Ю. О.
ІІІ курс, група ФН–31, спеціальність «Фінанси та кредит»
тел. +380964973367
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викл.

Актуальність обраної теми полягає у тому, що жодна країна
світу не може обійтися без міжнародної торгівлі товарами. Беручи
до уваги те, що Україна належить до держав з високим рівнем відкритої економіки, на яку припадає 0,07% світового ВВП і 0,3% світового експорту, то актуальність обраної теми є очевидною.
В зовнішньополітичній діяльності України стосовно держав
Центральної Європи розбудові зв’язків із Республікою Польща належить чи не найголовніше місце. Таке ставлення до західного сусіда
зумовлене не лише багатовіковою традицією українсько-польських
взаємин, територіальною близькістю, спільними демографічними
коренями та тісними культурними зв’язками, а, насамперед, спільністю політико-стратегічних інтересів, активним співробітництвом
у всіх сферах суспільного життя між двома державами.
Також економічні відносини Польщі з Україною здійснюються
на основі угод про вільну торгівлю. Враховуючи експортно-імпортну товарну структуру двох країн, варто відзначити, що на сучасному етапі в експорті України до РП переважає сировина, а в експорті РП до України — готові вироби різних галузей виробництва. За
даними Міністерства економіки РП у 2012 році експорт українських товарів до Польщі зріс на 56% — до 2,8 млрд. доларів при
зростанні польського імпорту на 14% — до 3,2 млрд. Оборот послуг
між країнами зріс майже на 20% до трохи більше 270 млн. доларів
при негативному сальдо України менш ніж 5 млн. доларів. За даними українського Комітету статистики, Польща стала п`ятим найбільшим торговим партнером України в світі.У січні-лютому 2011 р.
динаміка зовнішнього товарообігу РП мала тенденцію до зростання. Обсяг експорту склав 19 484,4 млн. євро або 26 888,4 млн. дол.
США (зріст на 15,2%) та обсяг імпорту склав 20 385,5 млн. євро або
28 131,9 млн. дол. США (зріст на 10,0%).
Отже, варто наголосити на доцільності українсько-польського
економічного співробітництва, оскільки країни є сусідами і мають
подібні геоекономічні інтереси та стратегічні цілі. На даному етапі
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економічна співпраця між двома державами відбувається досить
активно, про що свідчить проведення різноманітних економічних
форумів, зустрічей на вищому та найвищому рівнях, підписання
угод та договорів про економічну співпрацю. Тому, на мій погляд,
двостороннє економічне співробітництво варто активізувати та
інтенсифікувати, позаяк воно є дуже перспективним, так як обидві
країни володіють потужним потенціалом для розвитку взаємовигідних економічних відносин.
Торговельна система на сьогодні між Україною та Польщею
створювалась з метою максимального сприяння лібералізації світової торгівлі та створення умов для недискримінаційного, прогнозованого та ефективного розвитку торговельно-економічних відносин між даними країнами.
Створення ринкової економіки в Україні посилює необхідність
теоретичного дослідження значного комплексу питань, пов’язаних
з виробництвом та реалізацією товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Економічна співпраця між Україною і Польщею продовжує
надалі активно розвиватися. Це передусім стосується таких галузей,
як сільське господарство та сфери переробки його продукції, машинобудування, літакобудування, енергетика, теплопостачання, військово-промисловий комплекс, фармація та медичне устаткування.
Саме внаслідок розвитку взаємовигідної співпраці у зазначених
галузях і багатьох інших перспективних напрямах можна в декілька
разів збільшити частку виробленої продукції в українськопольському товарообігу, запобігти його зниженню.

МАРКЕТИНГОВІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Погребна О. О.
ІV курс, група МК–41, спеціальність «Маркетинг»,
ВМУРоЛ «Україна»,
к. тел. (098)-4151343
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

В наш час управління ризиками стає невід’ємною частиною
стратегічного та оперативного управління для підприємств, які
хочуть забезпечити неперервний ріст і розвиток свого бізнесу.
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Маркетингова діяльність за своєю суттю спрямована на визначення, аналіз і урахування факторів, які впливають на процеси
виробництва продукції і її просування на ринку. В її основі лежить
детальний та об’єктивний аналіз ринку за обраними напрямами
і точна інтерпретація його результатів. Спираючись на результати
роботи маркетингових підрозділів керівництво підприємства приймає рішення про вибір стратегії і тактики розвитку, планує виробничо-збутову і фінансову діяльність. При цьому практично неможливо з повною достовірністю стверджувати, що виконано аналіз
всієї необхідної інформації та враховані всі фактори, які впливають
на розвиток кон’юнктури конкретних товарних ринків і економіки
країни у цілому. З іншого боку, реалізація маркетингових заходів
здійснюється у ринковому середовищі, стан якого безперервно змінюється під впливом множини різноспрямованих факторів, які,
у своїй більшості, є незалежними від дій конкретного підприємства.
З цих причин важливі маркетингові рішення приймаються на основі неповної, неточної та суперечливої інформації, тобто в умовах
ризику, який необхідно належним чином оцінювати і враховувати.
Однак відсутність єдиних поглядів на систему маркетингових
ризиків ускладнює їх аналіз. Слід зауважитим, що можливе як подвійне урахування ризику, так і не врахування окремих його видів.
І те, й інше є неприйнятним, оскільки призводить, відповідно, до
переоцінки чи недооцінки ризику конкретних видів маркетингової
діяльності і не дозволяє розробити адекватну систему заходів, спрямованих на запобігання, зниження чи компенсацію такого ризику.
Загалом під ризиком у маркетингу слід розуміти загрозу понесення збитків або недоотримання прибутків у результаті реалізації
конкретних рішень чи видів виробничо-збутової діяльності, що
спираються на рекомендації маркетингу.
Маркетингові ризики проявляються у вигляді нереалізованих
чи зменшених обсягів реалізації продукції і цін на неї, наслідком
чого є недоотримання прибутку або збитки і, загалом, спричиняються наступним:
1) невідповідністю техніко-економічних параметрів продукції
запитам споживачів;
2) завищеними цінами або іншими недоліками цінової стратегії;
3) неефективною системою збуту, яка не відповідає ринковим
реаліям;
4) неадекватною цільовому ринку системою стимулювання
збуту;
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5) низькою конкурентоспроможністю продукції, неефективністю
методів її збуту та підприємства-товаровиробника (продавця) взагалі.
Детальний аналіз окремих маркетингових ризиків, а також факторів, що їх спричинюють, слід виконувати, виходячи із завдань та
функцій маркетингу, які, однак, є різними для стратегічного й оперативного маркетингу.
Перший пов’язаний з розробкою місії підприємства, встановленням довгострокових стратегічних цілей, дослідженням ринкових позицій підприємства і визначенням основних напрямів його
розвитку. Другий спрямований на просування товарів (виробів чи
послуг) на визначених товарних ринках чи їх сегментах. Тобто, перший більшою мірою співвідноситься з аналізом і визначенням
стратегічних перспектив розвитку підприємства, другий — з заходами активного впливу на споживачів, посередників, товари,
ринки тощо.
Таким чином, підприємство, розробивши правильну модель
управління маркетинговими ризиками, зможе забезпечити найбільш ефективне досягнення цільових результатів без можливих
ризиків або з незначними ризиками.

ПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ
БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Полякова П. І.
4 курс, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Кіровоградський інститут розвитку людини
Науковий керівник: Буткевич О. В., к. е. н.

Належна сплата податків є конституційним обов’язком кожного
платника податків. З іншого боку, кожному платнику надана свобода вибору варіанта господарської діяльності. А різні варіанти здійснення господарської діяльності мають різні податкові наслідки, що
дає змогу підприємству здійснювати активне управління, зокрема,
бюджетування податкових платежів.
Вперше в науковій літературі та доробках фахівців пасивний
підхід у податковій політиці підприємства розглядався в роботах
таких науковців як: А. Аренс, Ф. Бутенець, О. Іваніна, Н. Кужельний,
О. Петрік, А. Романов, В. Савченко, О. Терехов, Б. Усач, Л. Чернелевський, А. Шеремет.
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Пасивний підхід у податковій політиці підприємства зводиться
до відображення здійснених господарських операцій у податковій
звітності відстоюванні позиції підприємства перед податковими
органами в ході перевірок. Основною формою пасивного підходу
є розрахунок поточних платежів — це визначення суми податкових
зобов’язань і графіку їх погашення (податкового календаря)
у поточному податковому періоді за обраним варіантом здійснення
господарської діяльності. При такому підході обраний підбор господарських операцій для реалізації договорів не завжди є найкращим та економічно доцільним.
Постановка проблеми полягає у бюджетуванні податкових платежів що ґрунтується на визначенні планової суми податкових платежів не тільки у поточному, а й у наступних податкових періодах.
Особливе призначення бюджетування податкових платежів полягає в тому, що в разі виникнення касового розриву за розрахунками
з бюджетом, на відміну від розрахунків з постачальниками, практично неможливо отримати податковий кредит з відстрочки платежу. Оптимальне планування грошових потоків має забезпечувати
систематичне перевищення припливу грошових коштів над їх відпливом.
Напрямки вирішення поставлено проблеми дослідження: за
допомогою бюджету податковій платежів можна визначити та планувати податкове навантаження на підприємство, аналізувати
податкове навантаження на предмет структури. Наприклад, визначити відносну частку кожного з податків, порівняти частки прямих
та непрямих податків, проаналізувати динаміку регулярних податкових платежів з дискретними платежами до бюджету або бюджетних установ тощо.
Бюджет податкових платежів зазвичай формує бухгалтерська
служба підприємства разом з фінансовою. При пасивному підході
до бюджетування , відповідальні фахівці найчастіше прагнуть зайняти максимально консервативну позицію щодо спірних питань,
тобто по суті схильні переплатити податки, щоб мінімізувати ризики фінансовій, санкцій та донарахувань податковими органами.
При пасивному підході виникає також проблема можливої неузгодженості між плануванням суми сплати податкових платежів з фактичними операціями у структурі угоди.
Необхідність раціонального й ефективного ведення суб’єктами
господарювання активного податкового бюджетування зумовлено
особливостями існуючої податкової системи: колізія правових
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норм, значне податкове навантаження, яке, за оцінками фахівців,
сягає 62% доданої вартості, створеної підприємством. Активне
податкове бюджетування здатне зменшити інституціональні ризики, пов’язані з оподаткуванням господарської діяльності.
Отже, слід зазначити, що мінімізація сплати податків у рамках
бюджетування може здійснюватися як виключно у рамках чинного
законодавства, так і з його порушенням (у тому числі ненавмисним). Наявність попереднього умислу щодо створення податкового злочину відрізняє ненавмисну сплату або законне уникнення
податків від незаконного ухиляння. Через це у міжнародній термінології виділяють такі можливі варіанти дій платна податків щодо
зменшення платежів: обхід (уникання) податків (tax avoidance);
ухиляння від сплати податків (tax evasion) у рамках планування
(активне бюджетування) податкових платежів (tax planning).

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
НА СВІТОВИХ РИНКАХ
Полякова П. І.
4 курс, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Кіровоградський інститут розвитку людини
Науковий керівник: Буткевич О. В., к. е. н.

В умовах економічної глобалізації та інтернаціоналізації вагомого значення набуває посилення конкуренції країн на світових
ринках. У сучасному конкурентному середовищі адекватно відображаються якісні зміни структури світової економіки, обумовлені
насамперед динамічними інтеграційними процесами на мікро та
макроекономічному рівнях.
В Україні необхідним є розробка напрямів підвищення глобальної конкурентоспроможності не лише з боку держави, але й з боку
суб’єктів приватного сектора. Загалом підвищення конкурентоспроможності економіки та перехід на інноваційний шлях розвитку
є ключовим завданням державної економічної політики, головною
метою якої є створення передумов до вступу України в ЄС.
Серед робіт, що висвітлюють теоретичні аспекти конкурентоспроможності та формування конкурентних переваг слід відзначити
праці І. Багрової, В. Бирського, Н. Гражевської, В. Жуковської,
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Ю. Полунаєва, М. Портера та ін. Щодо питань конкурентоспроможності України, слід відмітити праці Л. Антонюк, В. Бодрова,
І. Крючкова, А. Філіпенко та ін. Наукові дослідження в основному
стосуються питань з’ясування сутності поняття конкурентоспроможності національної економіки, визначенню особливостей формування
конкурентних переваг країн, а також оцінці конкурентоспроможності
національної економіки. Однак залишаються поза увагою питання
щодо визначення напрямів підвищення глобальної конкурентоспроможності України на світових ринках в післякризовий період.
Конкурентоспроможність залежить від здатності держави створювати економіко-правове середовище, яке сприяє стійкому процесу створення доданої вартості. Оцінка конкурентоспроможності
країни передбачає не тільки міжнародний успіх вітчизняних фірм,
а й характер інвестиційних процесів, розвиток науково-технічного
потенціалу країни.
Оцінкою конкурентоспроможності національних економік
займаються декілька центрів із вивчення конкурентноздатності.
Серед найвідоміших Інститут стратегії й конкурентноздатності при
Гарвардському університеті (США), Міжнародний інститут менеджменту (Лозанна, Швейцарія), Міжнародний економічний форум
(Давос, Швейцарія). Щорічно кожний із центрів публікує власні
результати вивчення конкурентноздатності країн світу та складає
рейтинги.
Одним із напрямів підвищення конкурентоспроможності економіки України є посилення факторів, які забезпечують пряме підвищення ефективності виробництва і перехід до інновативного та
сталого розвитку. Виходячи з цього у концепції Державної програми підвищення конкурентоспроможності національної економіки
України пропонується дев’ять основних складових підвищення
конкурентоспроможності економіки України, згрупованих у три
факторні групи.
Підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках залежить від: сформованого відповідного внутрішнього конкурентного середовища, яке визначає рівень конкурентної боротьби
між фірмами; лібералізації зовнішньоекономічної діяльності,
рівень якої залежить від кількості укладених двосторонніх угод
з країнами-торговельними партнерами та участі України в роботі
міжнародних і європейських організацій; формування інноваційної
економіки, що, в свою чергу, підвищить конкурентоспроможність
вітчизняної продукції на світових товарних ринках.
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ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
Погоріла А. М.
6 курс, спеціальність «Облік і аудит»,
тел.. 063-593-54-83
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

З доходами будь-якого підприємства пов’язане рішення важливих соціальних, економічних, політичних проблем суспільства.
Доходи від реалізації продукції (робіт і послуг) виступають основним джерелом прибутку, який повинен забезпечити розвиток підприємства. Проте без достовірної, релевантної, систематизованої
належним чином інформації про особливості утворення прибутку
підприємства неможливо ефективно управляти процесом його
формування.
В сучасних зростає роль обліку, аналізу та аудиту доходів і результатів діяльності підприємства як джерела необхідних даних для
забезпечення належного протікання процесів формування результатів діяльності господарювання, що зумовлює актуальність даної
тематики.
Бухгалтерський облік є важливою складовою економічної
науки, а також передумовою успішної діяльності кожного господарюючого суб’єкта, важливою функцією ефективного управління
й знаряддя контролю та раціональним і економічним використанням ресурсів, розвитком господарських процесів та їх результатами.
За умови правильної побудови, облік стає активним фактором оперативного управління, надійною базою для стратегічного планування й аналізу діяльності. Без міцних знань методів і методики
ведення обліку неможливо ефективно використовувати облікову
інформацію. Тому працівники економічного профілю повинні
добре розуміти, яким чином отримуються ті чи інші економічні
показники діяльності, вміти їх правильно використовувати для розвитку діяльності підприємства.
Удосконаленню формування та обліку доходів від реалізації
продукції (робіт і послуг) — є найбільш дискусійною проблемою
в останні роки. Розв’язанню теоретичних і методологічних питань
формування, аналізу та прогнозування доходів підприємства присвячена значна кількість досліджень вітчизняних вчених
(Ф. Ф. Бутинця, С. В. Голова, М. Я. Дем’яненка, Г. Г. Кірейцева,
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В. К. Савчука, В. В. Сопка, В. Д. Слободяна, В. О. Шевчука,
П. Я. Хомина, Л. В. Чижевської та інших вчених).
Основними завданнями, які поставлені та підлягають для
досягнення мети дослідження доходів та результатів діяльності
підприємства є наступні:
– розглянути фінансові результати як складову господарської
діяльності підприємства;
– дослідити нормативно-правове регулювання та провести
огляд спеціальної літератури з обліку та аудиту доходів і результатів
діяльності підприємства;
– розглянути організаційно-економічну характеристику даного
підприємства;
– дослідити методику бухгалтерського обліку доходів, витрат та
фінансових результатів на базовому підприємстві;
– дослідити методику аудиту доходів, витрат та фінансових
результатів на базовому підприємстві;
– визначити та обґрунтувати напрямки удосконалення методики обліку та аудиту доходів та фінансових результатів на базовому
підприємстві.
Методологічні засади формування, використання та обліку
доходів регулюються наступними нормативно-законодавчими
актами: П(С)БО 15 «Дохід», Нормативна інформація надходить
з постанов Кабінету Міністрів України, Національного банку України, наказів Міністерства фінансів України, Державного Комітету статистики України, інших міністерств та відомств.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Пророк О. І.
5 курс, Інститут економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викладач

Експортний потенціал розглядається як найбільш розвинута
й топологічна досконала складова економічного потенціалу держави, свого роду індикатор розвитку економіки та її участі в міжнародному поділі праці. Від рівня експортного потенціалу країни
значною мірою залежить її місце в системі світового господарства,
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вплив на загальносвітові процеси, що визначає не лише економічну, а й політичну вагомість країни, авторитет і місце держави в міжнародних відносинах.
В Україні обсяг експорту становить всього лише 19 млрд. дол.
(0,3% світового). За даними Держкомстату, обсяг експорту за
січень-квітень 2012 р.:
1) недорогоцінних металів та виробів з них склав 44,6% від загалу і перевищив $8,6 млрд. дол.
2) у 4,5 рази менше 9,9%, — машини, обладнання, пристрої для
записування або відтворення зображення і звуку, сума — майже
2 млрд. дол. Наступну групу формують мінеральні продукти й товари хімічної промисловості 8,6% та 8,3% відповідно.
До переліку товарів, котрі продаються за кордон і за часткою
в структурі експорту перевищують 2%, увійшли транспортні засоби
та шляхове обладнання (6,7%), готові харчові продукти (3,8%),
жири та олії тваринного або рослинного походження (3,5%), продукти рослинного походження (2,9%), полімерні матеріали, пластмаси та каучук (2%).
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із
217 країн світу.
При цьому регіональна статистика була такою (по областях):
АРК
888835,1 тис. дол.,
Вінницька
652401,8 тис. дол.,
Волинська
605783,6 тис. дол.,
Дніпропетровська
10129717,1тис. дол.,
Донецька
14127178,9 тис. дол.,
Житомирська
550038,4 тис. дол.,
Закарпатська
1385087,3 тис. дол.,
Запорізька
4004800,1 тис. дол.,
Івано-Франківська
821538,0 тис. дол.,
Київська
1982972,1 тис. дол.,
Кіровоградська
630605,6 тис. дол.,
Луганська
4192709,3 тис. дол.,
Львівська
1343535,6 тис. дол.,
Миколаївська
2370724,8 тис. дол.,
Одеська
1784639,5 тис. дол.,
Полтавська
3404406,8 тис. дол.,
Рівненська
503536,4 тис. дол.,
Сумська
1122088,2 тис. дол.,
Тернопільська
236823,6 тис. дол.,
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Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
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2022112,6 тис. дол.,
328474,1 тис. дол.,
460424,9 тис. дол.,
1007649,9 тис. дол.,
124920,0 тис. дол.,
542355,4 тис. дол.

Тобто лідерами можна назвати: Донецьку, Дніпропетровську,
Луганську, Запорізьку, Полтавську область. Найменша сума у Чернівецькій області і вона становить — 124920,0 тис. дол.
Найбільший внесок у наповнення бюджетів усіх рівнів належить таким галузям економіки регіонів, як металургія та обробка
металу, хімічна промисловість, видобування неенергетичних матеріалів, харчова промисловість і переробка сільськогосподарської
продукції, машинобудування, легка промисловість, підприємства
малого і середнього бізнесу, зв’язок, транспорт.
Проблеми експортного потенціалу України:
– забезпечення державних гарантійних зобов’язань до
зовнішньоекономічної діяльності;
– проведення експертизи законопроектів та інших нормативних актів, які впливають на розвиток вітчизняного експортного потенціалу;
– зменшення податків на експортні послуги;
– організація оперативної роботи державних органів щодо
активного просування і захист інтересів вітчизняних експортерів за кордоном.
Шляхи покращення експортного потенціалу країни:
– удосконалення механізму фінансової підтримки українського
експорту;
– посилення стимулюючого впливу податкової системи України;
– зниження розмірів державного мита;
– економічні перетворення й удосконалення нормативної бази,
організаційного та іншого забезпечення експортної
діяльності українських виробників;
– створення Українського центру зі стандартизації, сертифікації та усунення митних, валютних бар’єрів в експорті.
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ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ, ОБЛІК, АНАЛІЗ
І АУДИТ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
Пилипенко Т. М.
6 курс, спеціальність «Облік і аудит»,
к. т. 066-952-22-88
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

У зв’язку з переходом України від моделі планової економіки до
моделі економіки ринкового типу стає актуальним вивчення тенденцій та закономірностей розвитку системи бухгалтерського обліку, адже вимагає переорієнтування обліку з контрольно-розподільчих функцій науправлінські, адаптації національних стандартів
бухгалтерського обліку до міжнародних.
Одним із важливих, можна сказати, центральних, об’єктів обліку є витрати підприємства. Від достовірності інформації про цей
об’єкт залежить правильність визначення фінансових результатів
діяльності підприємства.
Бухгалтерський облік повинен надати повну, достовірну інформацію про аналізу і прийняття управлінських рішень, а тому доречно відображати результати за видами діяльності підприємства.
До витрат підприємства відносяться загальновиробничі витрати.
Згідно П(С)БО 16 «Витрати» до складу загальновиробничих
витрат включаються:
1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й
медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати
на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).
2. Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.
3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого
(цехового, дільничого, лінійного) призначення.
4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування,
операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів
загальновиробничого призначення.
5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності,
довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничо234
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му процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).
6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.
7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата
праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні
заходи, медичне страхування робітників та апарату управління
виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за
виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).
8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.
9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів,
деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати
від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).
В роботі досліджуються такі питання як: економічна характеристика витрат їх класифікація; завдання обліку, аналізу і аудиту їх
роль в системі управління витратами; організація і методика обліку
загальновиробничих витрат.
При написанні дипломної роботи використані Закон України
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність». Закон України
«Про оподаткування прибутку», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». П(С)БО 16 «Витрати». 11(01,0 7 «Основні засоби». П(С)БО
8 Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси», Типове положення
з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт
і послуг) у промисловості, і інші нормативні документи монографічна і періодична література по обліку витрат підприємства.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Придибайло М. А.
II курс, група ЕМ-21, спеціальність «Фінанси»,
Інститут економіки та менеджменту, к. тел. (067) 133-63-74
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент

Фінансова система є фундаментальною основою цивілізації,
ефективним знаряддям забезпечення життєдіяльності суспільства, і,
насамперед, процесів розподілу й перерозподілу валового внутрі235
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шнього продукту між різними верствами населення, окремими господарськими структурами й територіями; усунення вад ринкових
механізмів щодо розміщення ресурсів і забезпечення суспільними
благами; заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності,
мотивації до праці, антициклічного регулювання економіки; підтримання рівня зайнятості; стабілізації економічного стану в державі.
Інноваційний розвиток суспільства можливий лише за наявності потужної фінансової системи. Призначенням фінансової системи є забезпечення максимальної мобілізації наявних у суспільстві
фінансових ресурсів та залучення їх ззовні, створення передумов
для їх ефективного використання і максимізації на цій основі ВВП.
Оскільки сьогодні фінансово-економічна ситуація в Україні
є складною і неоднозначною, проблема пошуку шляхів її стабілізації залишається актуальною.
За роки свого існування, фінансова система України зазнала
значних перетворень. Наразі в Україні діють чимало фінансових
установ і інститутів, поступово розвивається валютний ринок та
ринок цінних паперів, що, безперечно, є наслідком певного позитивного економічного зрушення в економіці держави .
Проблема фінансової системи України полягає в тому, що, на
жаль, вона не відповідає усім вимогам економіки країни. Існуюча система не завжди дозволяє ефективно та повною мірою акумулювати
фінансові ресурси та перерозподіляти їх між різними її сферами.
В результаті гальмуються процеси припливу інвестицій, що так необхідні для економічного зростання, знижується конкурентоспроможність реального сектору економіки. Незбалансованість системи державних фінансів в наш час зумовлена не лише систематичними
помилками в процесі провадження бюджетної політики, її суто фіскальною спрямованістю, але й проблемами в провадженні податкової
політики. Основною перешкодою в сфері провадження бюджетної
політики є такий рівень видатків, що абсолютно не відповідає дохідній
частині бюджету, а отже результатом цього є хронічний дефіцит фінансових ресурсів. З метою підвищення доходності державного бюджету
постійно зростає податкове навантаження, що не завжди має обґрунтований і раціональний характер та не завжди відповідає принципу
соціальної справедливості. Країна характеризується нераціональною
структурою витрат і неефективним витрачанням бюджетних коштів.
Серед основних проблем — розвиток тіньової економіки, що приховує справжній фінансовий стан багатьох підприємств. Крім того,
для України характерна невизначеність моделі розвитку фінансової
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системи, недостатній рівень капіталізації інститутів фінансової системи, низька якість і конкурентоспроможність фінансових послуг, відсутність консолідованого нагляду за фінансовими установами.
У сучасних умовах важливими шляхами перебудови та вдосконалення фінансової системи в Україні є:
– зміцнення фінансів суб’єктів господарювання з метою посилення мотивацій до ефективної роботи, інвестиційної діяльності;
– налагодження фінансового механізму діяльності бюджетних
установ, знаходження нових джерел фінансових ресурсів в умовах
дефіциту бюджетних коштів;
– посилення контролю за використанням бюджетних коштів;
– здійснення децентралізації державних фінансів, структурного
розмежування державного та місцевого бюджетів за джерелами
надходжень та витрат;
– проведення ефективних заходів для налагодження системи
достовірного фінансового обліку та державної звітності.
Функціонування кожної зі складових фінансової системи держави можливе лише за умов чіткого законодавчого урегулювання
їхньої взаємодії та якщо вони доповнюють одна одну.
Отже, фінансова система є одним з головних важелів здійснення державою фінансової політики. Вона має бути перебудована
таким чином, щоб її складові елементи — державний бюджет, банківська й кредитна системи — сприяли підвищенню ефективності
господарської діяльності кожного підприємства, створювали для
нього можливості для майбутнього економічного розвитку.

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ
ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ
Поруб О. Р.
V курс, група 5МФ, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к.тел. 066-74-97-554,
Науковий керівник: Чернявська Т. А., к. е. н., доцент

Одним з найголовніших аспектів зовнішньоекономічної діяльності України починаючи з моменту проголошення незалежності
стало формування нового торговельного режиму з подальшою його
інтеграцією у світове господарство.
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Провідна роль у цьому процесі належала формуванню та реалізації зовнішньоторгівельної політики України шляхом поступового
збільшення ступенів відкритості національної економіки, послідовної перебудови товарної структури експорту та імпорту, створення потужного експортного потенціалу, запровадження сучасних
форм економічної взаємодії із зарубіжними країнами, забезпечення стабільності зовнішньоекономічних зв’язків.
Український експорт є важливим елементом у системі функціонування національної економіки. Його частка становить понад
50% валового національного продукту України. Основу українського
експорту нині складають металургія, сільське господарство, машинобудівна та хімічна промисловості. Однак, якщо агропромисловий
комплекс протягом останніх років зараховують до перспективних
експортних галузей, то, зокрема, металургія втрачає свої позиції.
Нещодавно стало відомо, що своє виробництво зупинив Запорізький завод феросплавів. Серед причин, які назвали на підприємстві, —
байдужість держави і захмарна вартість енергоресурсів.
За повідомленнями Державної служби статистики експорт товарів
за перше півріччя 2012 року становив 34,2 млрд. дол. США, що на 2,6%
більше порівняно з відповідним періодом минулого року, зокрема:
– активно зріс експорт зернових культур (у 2,1 раза, або на 1,7 млрд.
дол. США) у результаті високого врожаю в 2011 році;
– експорт металургійної продукції зменшився на 9,6% внаслідок несприятливої зовнішньої кон’юнктури;
– зберігалися високими темпи приросту обсягів експорту продукції машинобудування (на 11,4%, або на 623млн.дол. США),
у тому числі за рахунок зростання експорту залізничних локомотивів та вагонів до Росії.
Слід відзначити, що Україна має потужний науково-промисловий потенціал, який, на відміну від більшості країн світу, не має відповідної інституційної та фінансової державної підтримки для просування на світові ринки, через що, незважаючи на наявні цінові та
технічні переваги, не використовується повною мірою експортний
потенціал високотехнологічних товарів українського виробництва
на зовнішніх товарних ринках.
На сьогодні існує нагальна необхідність створення інституційної основи для запровадження державної підтримки упровадження
фінансових інструментів розвитку експорту, що забезпечить
подальший розвиток і нарощування вітчизняного економічного
потенціалу та закріплення на традиційних і нових ринках збуту.
238

в сучасних умовах

Секція 1

Основними проблемами сучасного розвитку українського експорту, на вирішенні яких повинні бути сконцентровані зусилля
Уряду, визначаються:
– сировинний характер значної частини експорту;
– відсутність чітко визначеної політики структурних змін в
матеріально-технічній базі виробництв та технологіях галузей
економіки;
– незначна частка продукції з високою часткою доданої вартості у структурі українського експорту;
– відсутність правових основ запровадження фінансових механізмів державної підтримки розвитку експорту;
– недостатній рівень інвестування в модернізацію експортоорієнтованих виробництв та гостра нестача новітніх технологій;
– застаріла транспортна інфраструктура, що не відповідає сучасним вимогам ефективного транскордонного сполучення;
– поширення практики вжиття обмежувальних та протекціоністських заходів з боку окремих країн та провідних транснаціональних корпорацій;
– наявність диспропорцій у двосторонній торгівлі з основними
партнерами;
– невигідні умови кредитування експорту (високі відсоткові
ставки та короткі строки наданих кредитів);
– здійснення розрахунків з експортних операцій через офшорні компанії та ухилення від податків.

НЕОБХІДНІСТЬ ПОСИЛЕННЯ РОЛІ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ У ПОЛІПШЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ
ДЕПОЗИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Прокопчук О. П.
V курс, група Ф–52, спеціальність «Фінанси»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ
Університет «Україна»
Науковий керівник: Пилипенко С. М., к. т. н., доцент

Важливим чинником зростання обсягів депозитного ринку
в Україні залишається зростання грошових доходів фізичних осіб,
що за умови відсутності фінансового ринку як альтернативи інвестування визначає депозитні вклади як головне джерело портфеля
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активів. Ефективність управління та функціонування комерційного банку в значній мірі визначається ефективністю реалізації депозитної політики.
Так, зростання частки дорогих депозитних інструментів, призводить до зростання процентних витрат, з іншого боку, висока
питома вага низькооплачуваних ресурсів сприяє підвищенню рентабельності, але призводить до зниження рівня ліквідності балансу
банку. Для комерційного банку найбільш привабливими є строкові
депозити, що є найбільш стабільною частиною залучених ресурсів,
вони дозволяють здійснювати кредитування на більш тривалі строки і відповідно під більш високий процент. Рекомендований їх
рівень у ресурсній базі — не менше 50%.
На сьогодні обсяг готівки на руках у населення є досить значним, і ті комерційні банки, які зможуть запропонувати індивідуальним вкладникам більший комплекс високоякісних послуг, отримають у своє розпорядження значні суми додаткових ресурсів.
Розвиток таких послуг вимагає від банківських установ нових підходів до встановлення форм депозитних рахунків, впровадження нової
техніки та технології ведення банківських операцій із застосуванням
різноманітних засобів (чекових книжок, кредитних карток та ін.).
Як перспективний напрям удосконалення депозитних операцій
можна запропонувати розширення кола депозитних рахунків клієнтів з різноманітним режимом функціонування, що надаватиме
вкладникам банку додаткові можливості по використанню своїх
коштів із прийнятним рівнем доходів.
У відносинах комерційних банків з різними групами клієнтів,
як з фізичними особами, так і з юридичним, доцільно було б використовувати депозитні рахунки, що мають змішаний режим функціонування. Корисним щодо цього є досвід зарубіжних комерційних банків у застосуванні NOW рахунків. З одного боку, кошти, що
зберігаються на таких рахунках, можуть використовуватися для
здійснення платежів, а з іншого — вони є своєрідними фінансовими інвестиціями, що приносять їх власникам певні доходи.
З метою оптимізації депозитного портфеля та для забезпечення
більшого надходження коштів на строкові та ощадні депозити
можна рекомендувати спрощення режиму функціонування відповідних рахунків, тобто порядку зарахування коштів на вклади,
видачі готівки та перерахування з депозитних рахунків. Слід більш
широко застосовувати строкові вклади з додатковими внесками,
а також скоротити обмеження на здійснення розрахунків із вико240
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ристанням коштів, що містяться На ощадних та строкових депозитах. У перспективі чітке розмежування різних видів депозитів — до
запитання, строкових, ощадних, — буде поступово зникати, що підтверджується досвідом комерційних банків розвинених країн, де все
більше розширюється сфера застосування змішаних типів рахунків.
Ефективним методом додаткового залучення комерційними
банками коштів на депозити може стати застосування комплексного
обслуговування клієнтури. Крім традиційного кредитно-розрахункового та касового обслуговування, комерційні банки надаватимуть своїм клієнтам низку додаткових послуг. Постійне розширення
діапазону послуг, зниження їх вартості, покращення якості кредитно-розрахункового та касового обслуговування, надання різноманітних консультацій сприятимуть збільшенню обсягів кредитних
ресурсів банку, забезпечуючи йому належний рівень прибутковості
при здійсненні активних операцій.

ПОДАТКИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Попович Г. В.
5 курс, група ФН–51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Лазоренко Л. В., к. е. н., доцент

На етапі переходу України до ринкових відносин необхідна така
система оподаткування, яка була б запорукою поповнення дохідної
частини бюджету та перерозподілу цих доходів у суспільстві. Проблемою проведення податкової реформи є те, що зараз ситуація у фіскальній сфері досить критична, та потребує термінового
вирішення. Не менш важливо те, що при проведенні нової політики неможливо забезпечити розуміння цих нововведень у суспільстві. Існування в країні значного сектору тіньової економіки, а також
необґрунтовані податкові привілеї стимулюють підприємців ухилятися від сплати податків. Податкова політика повинна забезпечувати виконання покладених на неї завдань та відповідати потребам
суспільства. Платники податків мають бути впевнені, що сплачені
ними кошти централізовано розподілені, що не тільки вони платять
податки в повному обсязі, а інші не спрямовують свою діяльність
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на тіньовий сектор. Тобто надзвичайно важливо, щоб для усіх платників були паритетні умови та діяв принцип неухильності у покаранні осіб, які навмисно ухиляються від сплати податків.
Для забезпечення переваги економічної вигоди сплати податків
потрібний доскональний контроль за дотриманням вимог чинного
законодавства зі сплати податків та вплив на діяльність підприємств,
що не давало б можливості нормально працювати до усунення порушень. Необхідно розширити фіскальні функції контролюючих органів, відповідальних за надходження до бюджетів. Спрямованість
податкової політики на зниження контрольних функцій органів, які
стягують податки та збори, на проведення амністії за податкові правопорушення може призвести до створення умов надходження фінансових ресурсів у сектор тіньової економіки або відмивання доходів.
На податкову політику платників має вплив загальноекономічний стан уекономіко-політичне становище, тим більше податкова
система спрямована на позитивне врегулювання взаємовідносин
платників податків з державою. А при наявності кризової ситуації
або спаду в країні припиняється приток інвестицій, скорочується
зовнішньоекономічна діяльність, кредитування промисловості,
зменшуються надходження до бюджетів. Одним із способів підвищення та вдосконалення виробництва, процвітання пріоритетних
галузей господарства, освоєння нових технологій — є інвестиції.
Задля того, щоб стимулювати їх приплив до України необхідно
реформувати податкову систему таким чином, щоб розвивати регулюючу функцію податків у вигляді надання пільг при поліпшені
фінансових показників об’єктів інвестування або при інвестуванні
пріоритетних галузей виробництва. Важливим напрямом реформування є розвиток стимулюючої системи податків у вигляді зменшення податкового тягаря при зростанні рентабельності виробництва або збільшення його обсягів.
У сучасних умовах важливе місце належить державному регулюванню фінансово-господарської діяльності підприємств,
у якому одним із головних факторів регулювання розподілу коштів
між державою та підприємством є податок на прибуток підприємства. Покращення стану податку на прибуток підприємства — це
одна з найважливіших соціально-економічних проблем, від вирішення яких залежить, необхідний для України, розвиток бізнесу.
Тому доцільно було б зменшити податкове навантаження на підприємства через зниження податку на прибуток, що дало б стимул
не ухилятися від сплати податків, стимулюватиме розвиток підпри242
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ємства, спростить систему оподаткування. Цей факт позитивно сказався б на зростанні реального ВВП. Для подальшого економічного
росту економіки України, розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції необхідні фінансові ресурси. Отже, в залежності
від того, як добре буде діяти податкова політика у регулюванні співробітництва між державою та об’єктами підприємницької діяльності, залежить забезпечення умов розвитку наукового прогресу
галузей виробництва та припливу інвестицій у державу.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОФІСУ
Пухова Г. В.
4 курс, група 449М,
спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
к. тел. (0512) 21-22-21
Науковий керівник: Шевчук О. С., к. пед. н., доцент

Сучасний офіс відіграє надзвичайно важливу роль в життєдіяльності організації. Успіх (або не успіх) організації значною мірою
залежить від того, як добре виконує свою роль офіс.
Нажаль в Україні проблемам організації роботи офісу поки що
приділяється недостатньо уваги. Багато керівників організацій вважають, що офіси не так важливі, як виробництво, і не має гострої
потреби у дослідженні проблем організації роботи офісу.
Актуальність вивчення проблем організації роботи офісу, не
викликає сумнівів, оскільки від вирішення цих проблем залежить
репутація та діловий успіх підприємства.
Різні аспекти питань організації роботи офісу досліджуються
в працях Янковича Ш. А., Рибченкової Т. В., Самикіної І. В.,
Ворошилова А., Дьоміна Ю. М., Дмитрієвої Є., Жуковської В. М.,
Жупанського А., Загорецької О., Крилової Н. М., Кирсанової М. В.,
Аксьонова Ю. М. та інших.
Особливої уваги потребують роботи вчених щодо удосконалення організації роботи офісу підприємства шляхом впровадження
ідей заощадливого виробництва та системи 5S Тепінга Д., Шукера Т.
і Фабриціо Т.
Метою нашого дослідження є комплексне дослідження проблем
управління офісом і розробка рекомендацій щодо вдосконалення
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організації роботи офісу шляхом впровадження системи 5S та
інформаційних технологій.
В результаті проведеного нами дослідження ми прийшли до
наступних висновків.
1. Офіси життєво необхідні для ефективного й рентабельного
функціонування бізнесу. Організація й управління офісом охоплює
велике коло питань: планування офісу й офісний дизайн, організацію праці керівників і спеціалістів, проблеми ергономіки й промислової естетики, впровадження інформаційних технологій, соціально-психологічні проблеми взаємин в офісному колективі тощо.
2. Сучасний офіс — це складна система зв’язків між підрозділами, інфраструктура, яка забезпечує ефективне функціонування
всієї компанії.
3. Офіс-менеджмент являє собою один з видів управлінської
діяльності, головними завданнями якого є створення найбільш
сприятливих матеріальних, технічних, санітарно-гігієнічних і соціально-психологічних умов, ефективної роботи управлінського апарату, а також інформаційно-документаційне забезпечення менеджменту підприємства, планування, організація, координація, мотивація,
розвиток і контроль роботи штабних служб (секретаріату, кур’єрської
служби, адміністративно-господарського підрозділу тощо).
4. Для вдосконалення було запропоновано впровадити систему
«5S» яка складається з шести етапів.
На першому етапі запропоновано провести аналіз (або сканування) проблем організації роботи офісу: розробити систему показників для проекту й зібрати початкові дані; сфотографувати поточні умови; застосувати контрольний аркуш для сканування офісу;
створити інформаційний стенд проекту.
Другий етап передбачає сортування й видалення непотрібного:
визначити критерії для сортування; підготувати зону тимчасового
зберігання; виконати сортування.
На третьому етапі необхідно забезпечити раціональне розташування обладнання, устаткування, меблів, інструментів: створити
карту поточного стану для цільової зони; розробити план раціонального розташування.
Четвертий етап передбачає досягнення ідеальної чистоти і порядку, використовуючи чищення й перевірку офісу, а також усього,
що в ньому є.
На п’ятому етапі передбачено розробити подальші стандарти,
спрямовані на підтримку тих удосконалень, які були здійснені.
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Заключний, шостий етап спрямований на збереження й удосконалення досягнутого і передбачає: здійснити загальне навчання; зробити правила нової системи звичкою; продовжувати поліпшення.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
ГОСПОДАРЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ
Пшеничний Д. Ю.
IV курс ОА–41,
спеціальність «Облік і аудит», тел. (063) 453 81 50,
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

В умовах трансформації економіки на шляху до соціально-орієнтованого розвинутого ринку Україна змушена обирати найефективніші форми й методи регулювання економіки. При цьому важливо враховувати декілька моментів:
В Україні існують залишки господарського механізму, притаманного командно-адміністративній моделі господарювання.
Серед них необов’язково всі відкидати. На наш погляд, усе позитивне, притаманне колишній радянській системі господарювання,
слід не лише залишити, а й удосконалювати. Наприклад, не слід
повністю відмовлятись від централізованого планування. Доцільно
б було лише пристосувати його до нових умов, замінити, наприклад, обов’язковість (директивність) на індикативність (рекомендаційний характер). При цьому планомірність слід було б посилювати
в напряму руху від центру до основної ланки економіки — підприємства. Бажано відродити елементи планування (програмування) на рівні регіонів, областей, районів, міст, сіл та інших суб’єктів
місцевого самоврядування. Перші спроби такої роботи в масштабі
країни вже є. Цілі та напрями соціально-економічного розвитку
України формулюються в щорічних Посланнях Президента України до Верховної Ради, а конкретні дії знаходять відображення
в Програмах Кабінету Міністрів України.
В економіці з’явились й прогресують елементи ринкового механізму саморегулювання. Свідченням цього є, наприклад, зниження
дефіциту на ринках більшості товарів і послуг. Найбільшою заслугою
в цьому є дія таких ринкових інструментів, як попит, пропозиція та
ціна. Саме завдяки їм ринок достатньою мірою насичений не лише
імпортними, а й вітчизняними товарами і не лише з кількісного
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боку, а й з якісного. Ринок поступово змінює облік українського
міста. Зокрема на перших поверхах житлових будинків помешкання громадян замінюють на магазини, офіси підприємницьких
структур тощо, що давно притаманно країнам із розвинутою ринковою економікою. Тобто, міста поступово набувають сучасного
європейського вигляду
Ці та інші позитивні зрушення підтверджують тезу про поступовий розвиток економіки на самодостатній ринковій основі,
тобто посиленого впливу ринкового механізму господарювання.
Однак повніша реалізація можливостей ринкового саморегулювання залежить від утвердження ефективного конкурентного середовища, розвитку малого бізнесу, зміцнення банківської системи та
ринку капіталів, посилення інвестиційної спрямованості приватизаційного процесу, забезпечення надійного державного захисту
приватної власності, інтересів ділових партнерів, інвесторів та кредиторів, створення міцних фінансово-промислових груп, подальшої
активізації та удосконалення зовнішньоекономічної діяльності.
Ринкове саморегулювання принесло в економіку поряд із позитивними наслідками й багато недоліків, небажаних для суспільства
явищ. Серед них: економічна криза, інфляція та безробіття, зубожіння значної частини населення при надмірному збагаченні
незначної його кількості.
Усунення або пом’якшення соціально-економічних наслідків
зазначених вище та інших недоліків, притаманних власне ринковому механізму господарювання, лежить в основі необхідності активного впливу на ринкову економіку державного регулюючого механізму. У зв’язку з цим на перший план висувається проблема
узгоджувальної дії двох відносно самостійних механізмів господарювання — ринкового й державного. На наш погляд, цього можна
досягти, насамперед, проведенням економічної політики держави,
спрямованої на:
– підтримку, захист та розвиток позитивних компонентів ринкового механізму саморегулювання, про що згадувалось вище;
– вжиття ефективних заходів щодо зменшення наслідків та
прояви негативних рис ринкового механізму, зокрема заходів
антикризового, антиінфляційного характеру, таких, що стосуються
забезпечення повної зайнятості населення, недопущення в розподілі доходів, зокрема, вирішенні проблем бідності;
– удосконалення та подальше підвищення ефективності впливу на економіку власне державного механізму господарювання.
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРИЧИН
БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ
Рудюк К. Б.
III курс, група БО–31,
спеціальність «Бухгалтерський облік»,
Коледж «Освіта»,
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів

В українській фінансовій науці та практиці донині залишаються, на жаль, домінуючими поглядами на бюджетний дефіцит як на
«абсолютне зло». Будь-яке його зростання оцінюється виключно
негативно. Це є одним із пояснень прагнення занижувати розміри
реального бюджетного дефіциту в офіційній статистиці, зокрема
через застосування різних методів маніпулювання для представлення світу «пристойної» картини фінансового стану бюджету.
З урахуванням сучасного досвіду функціонування державних
фінансів причинами виникнення бюджетного дефіциту можуть бути:
– свідоме заплановане прийняття бюджету з дефіцитом як
інструменту економічного регулювання. Цілі такої державної політики можуть бути різні. Це, наприклад, недопущення або подолання кризових явищ; стимулювання сукупного попиту так, щоб він
став ефективним; досягнення повної зайнятості; антициклічне
регулювання з метою вирівнювання економічного циклу; сприяння економічному зростанню. Фіскальними інструментами досягнення зазначених цілей служить збільшення бюджетних видатків
і скорочення податків;
– кризові явища в економіці, падіння ВВП або низький його
рівень призводять до того, що держава не в змозі отримати достатньо
доходів для виконання покладених на неї функцій. Оскільки видатки уряду є відносно сталими і не можуть бути довільно скорочені,
у бюджеті виникає дефіцит. Причини падіння ВВП можуть бути
дуже різноманітними: циклічні економічні спади, структурна розбалансованість економіки, внутрішні й зовнішні шоки, неефективне
управління та невиважена державна політика, тінізація економіки;
– сам бюджетний дефіцит. Державні видатки з обслуговування
боргу перетворилися на вагому статтю бюджетних видатків,
поглиблюючи негативну розбалансованість бюджету. Хронічні
бюджетні дефіцити зумовили й «хронічне» їх позичкове фінансування — застосування методу рефінансування державного боргу.
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Сформувалася свого роду боргова спіраль, яка перетворила бюджетний дефіцит через обслуговування державного боргу на
причину бюджетного дефіциту;
– старіння нації. Під впливом процесів, коли частка осіб пенсійного віку в структурі населення починає стрімко зростати, а частка працездатних осіб має стійку тенденцію до зниження, різко підвищується навантаження на державні фінанси, причому як на
доходи, так і на видатки;
– надзвичайні події (стихійні лиха, техногенні аварії, екологічні катастрофи, війни, тероризм). Бюджетне фінансування є головним джерелом ліквідації наслідків природних, техногенних та екологічних катаклізмів. Це викликає появу в бюджеті незапланованих
значних видатків, а також може спричинити звуження дохідної
бази, тобто веде до дефіциту бюджету;
– демократія і демократичні процедури голосування. В аналізі
причин бюджетного дефіциту важливим є політичний аспект.
Розвиток демократії призвів до того, що політики прагнучи бути
переобраними на наступний термін або набути певної репутації
й популярності, відстоюють прийняття популістських рішень
у податково-бюджетній сфері;
корупція і/або низький професійний рівень державного бюрократичного апарату призводять до прийняття неефективних рішень
та управлінських дій у сфері бюджету. Відсутність належного наукового обґрунтування державної політики, неврахування наукових
рекомендацій вітчизняних учених, зумовлює прийняття політичних заходів, які можуть мати непередбачувані, у тому числі вкрай
негативні, наслідки. Це все позначається на динаміці ВВП, від якої
безпосередньо залежить динаміка бюджетного дефіциту.
Таким чином, практика доводить, що бюджетним дефіцитом
потрібно грамотно управляти. На певних етапах розвитку, коли
держава має проявляти ініціативу й долати негативні та руйнівні
для національної економіки наслідки, бюджетний дефіцит, як
переконливо свідчать західні теорія і практика, є доцільним
і може бути важливим інструментом стимулювання фіскальної
політики. В умовах же економічного розвитку та процвітання
роль держави має зменшуватись, а рівень бюджетного дефіциту —
знижуватися.
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ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Рудюк Л. В.
здобувач кафедри «Фінанси»,
Інститут економіки та менеджменту,
Науковий керівник: Романенко Л. Ф., д. е. н., професор

Одна з найбільш дієвих систем управління оборотним капіталом розроблена Бланком І.О. Зокрема, ним зазначається, що
управління оборотним капіталом являє собою систему принципів
та методів розроблення й реалізації управлінських рішень, пов’язаних із встановленням оптимальних параметрів його обсягу і структури, задоволенням потреб підприємства в окремих його видах та
залученням з різних джерел і в різноманітних формах для здійснення господарської діяльності підприємства, забезпеченням умов
оптимізації процесу його обертання.
Процес формування дієвої системи управління оборотним капіталом автотранспортного підприємства передбачає визначення конкретних об’єктів управління та цілей зміни їх стану; виявлення чинників управління, які підлягають управлінському впливу; встановлення
методів впливу на чинники управління, які передбачають формування інструментарію, способів й технологій досягнення поставлених
цілей; виявлення сукупної необхідності ресурсів управління.
Аналіз підходу щодо управління оборотним капіталом, що пропонуються дослідниками-економістами, вказує на доцільність
виділення двох основних напрямів: 1) побудова системи поетапного управління оборотним капіталом підприємства, що містить класичні елементи аналізу, планування, організації управління, що
направлене на досягнення поставлених цілей і завдань управління.
Так, Бланк І. О., Ситник Г. В., Швиданенко Г. О., Шевчук Н. В.,
Бетехтіна Л. О. виділяють наступні етапи управління оборотним
капіталом: аналіз оборотних активів підприємства у попередньому
періоді, вибір політики формування оборотних активів підприємства, оптимізація обсягу оборотних активів, забезпечення необхідної ліквідності, рентабельності оборотних активів, вибір форм
і джерел фінансування оборотних активів; 2) формування системи
управління оборотним капіталом через призму стратегічного управління, що базується на виборі тактичних цілей у галузі управління
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оборотним капіталом залежно від стратегічних цілей підприємства.
Так, Маргасова В. Г., Блонська В. І., Толопка Н. Б. пропонують
наступну послідовність розробки стратегії управління оборотних
активів підприємства: визначення мети і завдань управління, формування інформаційної бази управлінських рішень, аналіз стану та
ефективності управління оборотними активами, розробка планупрогнозу потреби в оборотних активах на наступний період та
визначення джерел фінансування цієї потреби, розробка політики
управління окремими групами активів для досягнення стратегічних
цілей управління, експертиза розробленого плану формування та
політики управління активами підприємства з точки зору досягнення стратегічних цілей управління, оперативне управління процесом формування та кругообігом оборотних активів.
Попередні наші дослідження показали, що управління оборотним капіталом підприємства пов’язане з конкретними особливостями формування його операційного циклу. Враховуючи зазначені
особливості, запропоновано таку систему управління оборотним
капіталом автотранспортного підприємства, яка включатиме в себе
вісім послідовних етапів:
– ретроспективний аналіз оборотного капіталу;
– вибір політики інвестування оборотного капіталу;
– оптимізація обсягу та структури оборотного капіталу;
– забезпечення необхідної ліквідності оборотного капіталу;
– забезпечення необхідної рентабельності оборотного капіталу;
– мінімізація втрат оборотного капіталу у процесі обігу;
– оптимізація структури джерел фінансування;
– фінансовий контролінг системи управління оборотним капіталом.
Таким чином, система управління оборотним капіталом враховує особливості формування його операційного циклу і дозволяє
досягнути оптимального обсягу оборотного капіталу, забезпечити
необхідну ліквідність, рентабельність та мінімізувати втрати оборотного капіталу. Впровадження в дію системи управління оборотним капіталом автотранспортного підприємства, що базується на
теоретичних аспектах її побудови в рамках вищенаведених етапів,
є основним практичним етапом щодо удосконалення управління
оборотним капіталом та віддзеркаленням ефективності методичних та практичних доробок з використанням оптимальних методів,
засобів і підходів до управлінських рішень.
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Редько Н. В.
начальник центру професійного навчання робітників
Інститут економіки і менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Стожок Л. Г., к. е. н, доцент

Ключовим елементом механізму управління людськими ресурсами у ринковій економіці є методи й моделі управлінського впливу на господарську діяльність для створення умов ефективної реалізації підприємницької діяльності. Управління людськими
ресурсами — це цілеспрямована діяльність керівного складу організації, а також керівників і спеціалістів підрозділів системи управління, яка включає розробку концепції, стратегій кадрової політики, принципів і методів управління людськими ресурсами. Це
системний, планомірно організований вплив через мережу взаємопов’язаних організаційних, економічних і соціальних заходів, спрямованих на створення умов нормального розвитку і використання
потенціалу робочої сили на рівні підприємства. Планування, формування, перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів
є основним змістом управління персоналом. Завдання управління
людськими ресурсами: забезпечення підприємства в потрібній кількості та якості персоналу на поточний період і на перспективу; створення рівних можливостей ефективності праці та раціональної зайнятості працівників, стабільного і рівномірного завантаження
впродовж робочого періоду; задоволення розумних потреб персоналу; забезпечення відповідності трудового потенціалу працівника,
його психофізіологічних даних вимогам робочого місця; максимально можливе виконання різних операцій на робочому місці.
Під методами управління людськими ресурсами розуміють способи впливу на колективи та окремих працівників з метою здійснення координації їх діяльності в процесі функціонування організації. Аналіз наукових досліджень свідчить про наявність декілька
груп методів управління людськими ресурсами: адміністративні,
економічні та соціально-психологічні.
Одним із основних методів управління людськими ресурсами
є економічний метод, що заснований на врахуванні і використання
колективних, групових та індивідуальних інтересів працівників.
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Актуальність дослідження економічних методів управління людськими ресурсами полягає в тому, що їх науково обґрунтоване
і доцільне використання є передумовою ефективного розвитку підприємств та персоналу, що їх обслуговують. Економічні методи
ґрунтуються на правильному використанні економічних законів
і за способами дії відомі як «методи пряника». Економічний метод
носить непрямий характер управлінського впливу. Не можна розраховувати на автоматичну дію цих методів і важко визначити силу їх
впливу на кінцевий ефект. Найпоширенішими формами прямого
економічного впливу на людські ресурси є: господарський розрахунок, матеріальне стимулювання й участь у прибутках через придбання цінних паперів (акцій, облігацій) організації.
У наш час на вітчизняних підприємствах застосовуються
наступні економічні методи управління людськими ресурсами такі
як техніко-економічний аналіз, техніко-економічне обґрунтування, планування, матеріальне стимулювання, кредитування, ціноутворення, участь у прибутках і капіталі, оподаткування, встановлення економічних норм і нормативів, страхування, встановлення
матеріальних санкцій і заохочень. Оскільки економічні методи —
це елементи економічного механізму, за допомогою якого забезпечується прогресивний розвиток організації, то найважливішим
економічним методом управління людськими ресурсами є технікоекономічне планування, яке об’єднує і синтезує в собі всі економічні методи управління. За допомогою планування визначається
програма діяльності організації. Величезне значення в системі
матеріального стимулювання має ефективна організація заробітної
плати відповідно до кількості і якості праці. Економічні методи
управління стають найважливішою умовою створення цілісної,
ефективної і гнучкої системи управління економікою організації,
яка виступає на ринку рівним партнером інших організацій в суспільній кооперації праці. План економічного розвитку є основною
формою забезпечення балансу між ринковим попитом на товар,
необхідними ресурсами та виробництвом продукції та послуг.
Для досягнення поставлених цілей необхідно чітко визначити
критерії ефективності і кінцеві результати виробництва. Таким
чином, роль економічних методів полягає в мобілізації трудового
колективу на досягнення кінцевих результатів.
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА ЯКІСТЬ МЕНЕДЖЕРА
Романюк В. Є.
4 курс, група 449М,
спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
к. тел. (0512) 21-22-21
Науковий керівник: Шевчук О. С., к. пед. н., доцент

Сучасні ринкові реалії призвели до розуміння того, що будьякий керівник, якщо він прагне до підвищення ефективності діяльності (своєї, а значить і колективу), повинен бути менеджером.
І керівників, які є лише «особою, на яку офіційно покладено функції управління колективом», тобто формально відносяться до процесу управління, стає все менше.
Керівник, по своїй суті, особистість яка динамічно розвивається і особистісне зростання буде стрімким, якщо сформувати якісний план розвитку з урахуванням індивідуальних особливостей
і чітко усвідомлюваних цілей.
Здатність створити команду, організувати спільну діяльність
в команді, розстановка кадрів, розподіл функціональних обов’язків,
постановка цілей діяльності і способів досягнення поставлених цілей,
мотивація співробітників, налагодження зовнішніх зв’язків — все це
основні завдання, які повинен ставити перед собою ефективний менеджер. Для успішного вирішення цих завдань одне з провідних якостей,
яким повинен володіти менеджер, є комунікативна компетентність.
Професійна діяльність менеджера на пряму пов’язана зі спілкуванням і установкою комунікативних зв’язків з робочим персоналом та громадськістю. Для здійснення своєї діяльності керівник
повинен постійно проводити обмін інформацією. Обмін інформацією вбудований у всі види управлінської діяльності і є сполучним
процесом або комунікацією.
Актуальним питанням комунікативної компетентності присвячені праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Андрєєва Г. М.,
Артемчук В. В., Бойко В. В., Васильєв М. М., Знікіна Л. С.,
Маккей Д., Неупокоєва Г. В., Петровська Л. Г., Роббінз С. П.,
Середа Є. І., Сидоренко Є. В., Торон К., Хансейкер Ф. Л.
Розвиток і підвищення рівня комунікативної компетентності є
одним з основних завдань при підготовці професіонала високого
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рівня в даній сфері. Важливим є формування не просто спеціальних
знань і вмінь, а наявність професійно-комунікативної компетенції,
здатності комунікативної організації професійної діяльності. Саме
організація комунікативної професійної діяльності розуміється як
прояв ступеня професіоналізму менеджера, що забезпечує ефективний вибір дій для досягнення цілей через вміння професійного
спілкування.
Аналіз літератури показує, що думки багатьох дослідників співпадають в тому, що в основі комунікативної компетентності знаходяться уміння ефективного висловлювання і передачі інформації,
грамотного використання мови як засобу передачі інформації,
уміння вислуховувати і робити правильні висновки з почутого,
загальна культура невербального спілкування, здатність до спостережливості в процесі спілкування і навички виявлення та подолання комунікативних бар’єрів. Крім того, комунікативна людина
повинна володіти такими якостями особистості, як товариськість,
відкритість і впевненість у спілкуванні, незалежність від думки
групи, витриманість і контроль над собою в різних ситуаціях спілкування, готовність до суспільної діяльності.
Комунікативна компетентність — це соціальні знання, уміння
і навички, що забезпечують входження в психологічний контакт,
його підтримання та успішне завершення в контексті просування
до поставленої мети і прийняття рішення на основі конкретної
взаємодії. Це здатність кодувати і декодувати різноманітну інформацію, передану і одержувану в процесі спілкування.
Таким чином, спілкування є одним з основних інструментів
професіональної діяльності менеджера. Саме у процесі спілкування
відбувається контакт менеджера з підлеглими, колегами, партнерами, споживачами. Завдяки спілкуванню з’ясовуються управлінські
проблеми, накопичується й усвідомлюється інформація, необхідна
для вирішення проблемних питань. Одночасно у ході спілкування
здійснюється вплив керівника на підлеглого для досягнення необхідних змін. Окрім того, від володіння методами професійного
спілкування часто залежить результат ділових переговорів з партнерами, інвесторами, представниками владних структур, ділових кіл,
різних закладів та організацій. Отже, комунікативна компетентність менеджера є складовою частиною комплексу необхідних
умінь і навичок якими повинен володіти фахівець.
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНЦТВО УКРАЇНИ
З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
Рожнєв Ю. В.
ІІІ курс, група ФН-31,
спеціальність «Фінанси та кредит»
тел. +380637304672
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викл.

Інвестиційне співробітництво України з Європейським Союзом
є дуже актуальною темою на сьогодення. Адже інвестиційна діяльність передбачає довгострокові вкладення капіталу в певні галузі
економіки країни. Зараз в Україні існує проблема саме дефіциту
фінансових ресурсів.
Сьогодні держава не в змозі здійснювати інвестування різних
сфер економіки через недостатність бюджетних коштів. Отже, серед
проблем, які потребують негайного вирішення, одно з перших місць
займає проблема нестачі інвестиційних ресурсів в економіці
України та створення сприятливих умов для їх нагромадження.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну на 01.01.2012, склав 49 362,3 млн. дол. США, в т. ч. з країнчленів Європейського Союзу — 39 411,2 млн. дол. США, що становить 79,8% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій,
здійснених країнами світу в українську економіку.
Приріст прямих іноземних інвестицій, здійснених країнами
світу в українську економіку за період з 01.01.2011 по 01.01.2012 становить 4 556,3 млн. дол. США, в т.ч. з країн-членів Європейського
Союзу — 4 058,1 млн. дол. США.
Серед країн ЄС перше місце за обсягами інвестицій в Україну
посідає Кіпр (12 645,5 млн. дол. США), що складає 25,6% від
загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку
України або 32,1% від обсягу інвестицій з країн ЄС.
Частка інвестицій, які надійшли в українську економіку з Німеччини, що посідає друге місце серед країн ЄС за обсягами інвестицій, становить 7 386,4 млн. дол. США, що складає 15,0% від
загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну (18,7%
від обсягу інвестицій з країн ЄС). Третє місце посідають
Нідерланди з обсягом інвестицій 4 822,8 млн. дол. США, що складає 9,8% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій
в Україну (відповідно від обсягу інвестицій з країн ЄС — 12,2%).
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На четвертому місці знаходиться Австрія з обсягом інвестицій
3 423,1 млн. дол. США, їх частка у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в Україну становить 6,9% (відповідно 8,7%).
На території України до іноземних інвесторів застосовується
національний режим інвестиційної діяльності. Іноземні інвестиції
в Україні не підлягають націоналізації.
У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному
інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній
формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів
від інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також
гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків
і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій.
Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії
з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування утворено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України.
Було усунуто адміністративний бар’єр для входження іноземного капіталу в Україну щодо обов’язковості реєстрації іноземних
інвестицій, який був запроваджений наприкінці 2009 року.
З вище наведених даних, ми бачимо, що найбільша частка іноземних інвестицій надходить з Кіпру, з цього ж виникає питання —
чого саме з цієї країни, адже вона не є країною з найпотужнішою
економікою серед країн ЄС. Багато аналітиків-економістів кажуть,
що майже весь капітал з Кіпру надходить саме нашими підприємцями, тобто значна частка українських підприємців переводить кошти з України до Кіпру, з метою уникнення податкового
тягара.
Можна підвести підсумок, що забезпечення сприятливого
інвестиційного клімату в Україні залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежать соціально-економічна
динаміка, ефективність залучення в світовий поділ праці, можливості модернізації на цій основі національної економіки. Необхідно
запровадити певні законодавчі акти, які б стимулювали українських підприємців інвестувати гроші суто в свою країну, розробити
для цього привабливий інвестиційний клімат зменшивши оподаткування на інвестиційну діяльність.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сакович О. О.
6-курс, група ЗБС–61,
спеціальність «Банківська справа»
Інститут економіки та менеджменту,
тел. 066-183-38-81
Науковий керівник: Мних М. В., д. е. н., професор

Проблема підвищення конкуренто-спроможності банківського
сектора належить до основних пріоритетів кожної держави. Для
вітчизняної банківської системи дана тема набуває виключної актуальності, особливо у контексті вступу України до Світової організації торгівлі, що передбачає посилення відкритості фінансових ринків та входження на вітчизняний ринок філій закордонних банків.
За даних умов посилена увага повинна приділятися забезпеченню конкурентоспроможності банківського сектора з метою попередження негативних наслідків, які можуть виникнути через
неспроможність вітчизняних банків нарівні конкурувати з іноземними банками та, як результат, втрати власних позицій на фінансовому ринку України.
Сучасне положення банківської системи України та прогнози її
розвитку на найближче майбутнє приводять до усвідомлення актуальності такої характеристики банківської організації як конкурентоспроможність.
Усі комерційні банки, розробляючи стратегію свого розвитку,
залучаючи ресурси, більш вигідні умови розміщення коштів, борючись за клієнтів, стежачи за надійністю й фінансовою стабільністю
свого банку, прагнуть, в остаточному підсумку, до збільшення конкурентоспроможності. Такий шлях розвитку — підвищення конкурентоспроможності — є самим вірним способом досягнення головної мети існування банку — одержання максимального прибутку
при прийнятному ступені ризику. Однак, незважаючи на те, що
така характеристика банку як «конкурентоспроможність» виходить
на перший план, даної категорії вкрай мало приділяється уваги в
сучасних наукових дослідженнях. У той же час проблема забезпечення конкурентоспроможності не тільки на рівні окремого господарюючого суб’єкта, але й на рівні економіки країни вважається
багатьма актуальною, що вирішує в справі забезпечення України
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гідного місця у світовій економіці тому, що в ринковій системі господарювання конкурентоспроможність є одним із ключових понять.
Основною метою написання дипломної роботи є побудова
методу розрахунку кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності комерційного банку.
Виходячи з поставленої мети, у роботі вирішуються наступні
основні завдання:
– визначення поняття банківської конкурентоспроможності;
– розгляд соціально-економічної суті задачі дослідження;
– проведення аналізу існуючих методів оцінки конкурентоспроможності комерційних банків та здійснити вибір та вдосконалення одного з них;
– побудування математичного методу оцінки конкурентоспроможності;
– здійснення вибору об’єктів (комерційних банків) дослідження;
– перевірення адекватності та чутливості моделі;
– проведення дослідження об’єктів за допомогою розробленої
моделі.
Об’єктом дослідження є фінансова діяльність комерційного
банку та макроекономічні показники.
Предметом дослідження є математичні методи та моделі оцінки
конкурентоспроможності комерційного банку.

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА,
ЇХ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ТА ВПЛИВ ЇХ НА
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Свердлик Т. С.
6 курс, спеціальність «Облік і аудит»
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»
визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському
обліку інформації про витрати підприємства і її розкриття у фінансовій звітності. Витрати відбиваються в бухгалтерському обліку
одночасно зі зменшенням активів чи збільшенням зобов’язань.
Витратами звітного періоду вважаються чи зменшення активів,
чи збільшення зобов’язань, що приводить до зменшення власного
капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу в резуль258
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таті його чи вилучення розподілу власниками), за умови, що ці
витрати можуть бути вірогідно оцінені.
Витрати на виробництво продукції утворять виробничу собівартість.
Перелік і склад калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством.
Групування витрат за економічними елементами:
1. Матеріальні витрати (рахунки 20, 22...).
2. Витрати на оплату праці (субрахунок 661).
3. Відрахування на соціальні заходи (рахунок 65).
4. Амортизація (рахунок 13).
5. Інші операційні витрати (рахунки 63, 685, 372, 64...).
Групування витрат за статтями калькулювання П(С)БО 16:
1. Прямі витрати (рахунок 23).
2. Загально виробничі витрати (рахунок 91).
Ці витрати разом становлять виробничу собівартість продукції
(робіт, послуг).
3. Інші витрати, що не включаються до собівартості продукції:
3.1.Адміністративні витрати (рахунок 92).
3.2. Витрати на збут (рахунок 93).
3.3. Інші операційні витрати (рахунок 94).
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загально
виробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
Приклад розподілу загально виробничих витрат наведено
в додатку 1 до П(С)БО 16.
Склад адміністративних витрат:
— загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
— витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
— витрати на утримання необоротних активів загальногосподарського використання, винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
— витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс,
факс тощо);
— витрати на врегулювання спорів у судових органах;
— податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що
включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
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— плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
— інші витрати загальногосподарського призначення.

МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЯПОНСЬКОГО
ДОСВІДУ МОТИВАЦІЇ В УКРАЇНІ
Сідельникова Ю. Л.
V курс, група 5МА,
спеціальність «Облік і аудит»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к.тел. (066)400-07-38
Науковий керівник: Панчук М. А., ст. викладач

Мотивація — обов’язковий інструмент управління персоналом.
Вона є одним з головних моментів, що визначають відносини між
співробітниками і компанією. В Україні прийнято вважати, що
найкраща нагорода за працю — гроші, проте кращі західні менеджери з управління персоналом відводять значну роль нематеріальним способам мотивації.
Японія — одна із найрозвиненіших країн світу, і саме в цій країні, завдяки пошуку нестандартних форм синтезу матеріальних
і моральних стимулів праці виробничого й управлінського персоналу, вдалося домогтися невідомого в Європі і США бурхливого
піднесення промисловості на якісно іншій парадигмі соціального
розвитку. Японські методи керування взагалі відмінні від європейських і американських.
Основними складовими мотивації праці в Японії є: система
довічного найму, неформальні міжособистісні стосунки співробітників, колективізм у роботі, корпоративна філософія і трудова мораль.
Усі складові елементи діють у комплексі, що посилює загальну трудову активність людини, що є позитивним досвідом у світовій практиці. Фірма, в якій працює фахівець, стає практично другою сім’єю.
Отже, нематеріальна мотивація співробітників здійснюється по психологічній схемі «батько-син», де батьком виступає компанія, а
сином — співробітник. Японський стиль управління базується на
переконанні, а не на примусі робітників. Начальник не виділяє себе
з маси підлеглих, його завдання — не керувати роботою, яку виконують інші, а сприяти взаємодії співробітників, надавати їм необхідну
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підтримку і допомогу, формувати гармонійні міжособистісні відносини, так званий «менталітет зрівнялівки». Цей феномен визначає
ряд аспектів трудової мотивації в Японії.
У Японії широко застосовується колективна форма праці, її прикладом є гуртки якості. Ці невеличкі колективи з виконавців (робітників та службовців), створені на добровільних засадах, здійснюють
управління якістю продукції безпосередньо на робочих місцях.
Діяльність гуртків якості охоплює такі питання: виявлення всіх причин, що заважають працівнику більш ефективно виконувати свою
роботу; колективне обговорення оптимальності технологічного процесу, а також методів виконання технологічних операцій, розробка
пропозицій з питань удосконалення діяльності. Кожна японська
фірма має власну корпоративну філософію, акцепт в якій наголошується на таких поняттях, як щирість, гармонія, співробітництво
з сумісниками і клієнтами, внесок до поліпшення життя товариства.
У структурі зарплати можна виділити три основні складові:
а) основний оклад, або базова ставка, встановлюється в залежності від стажу роботи й освіти, зростає зі збільшенням тривалості
роботи на підприємстві (розмір визначається витратами на відтворення робочої сили);
б) надбавки, премії, бонуси, що виплачуються як щомісяця, так і
кожне півріччя (величина складає від 10 до 50% базової ставки);
в) виплати на соціальні потреби: утримання родини, оплата
проїзду на роботу, квартплата, медичне обслуговування, соціальне
страхування — усього близько 50 видів надбавок, що складають
20% фонду зарплати, вихідні допомоги, що за своїми розмірами
забезпечують нормальне життя працівникам у старості.
На жаль, в Україні, що володіє значним у світі кадровим і інтелектуальним потенціалом, компанії недостатньо використовують
інструменти, пов’язані з підвищенням мотивації співробітників,
роблячи основний акцент на «Маніпулюванні зарплатою»: підвищуючи або знижуючи її в залежності від попиту та пропозицій на
ринку праці. Тільки великі компанії сьогодні при прийомі на роботу пропонують спеціалістам високого рівня не тільки високу
зарплату, але й «Рясний» соціальний пакет, що закриває частину
важливих витрат життєдіяльності людини. Отже значну частину
японського досвіду мотивації персоналу доцільно використовувати
на українських підприємствах, проте кожний з підходів вимагає
специфічної попередньої підготовки, як людини, так і зовнішнього
середовища, в якому вона працює.
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ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Ситнік М. А.
III курс, група БО-31,
спеціальність «Бухгалтерський облік»,
Коледж «Освіта»,
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів

Бюджетування — це технологія фінансового планування, обліку і контролю доходів та витрат, які отримуються від бізнесу. Аналіз
тенденцій економічного розвитку в умовах ринкових відносин
свідчить, що колишній фінансовий план у формі балансу доходів
і витрат необхідно трансформувати й включити до взаємопов’язаної групи фінансових планів та розрахунків, які повинні характеризувати доходи, витрати, прибуток, потребу в основному та оборотному капіталі та ін. Таку систему фінансового планування
пропонується подавати у вигляді основних операційних, фінансових та інвестиційних бюджетів, які прийняті в зарубіжній практиці
фінансово-господарської діяльності (бюджет реалізації, бюджет
виробництва, бюджет доходів і витрат, бюджет руху грошових коштів, касовий бюджет, плановий баланс). Отже, бюджетування
дозволяє заздалегідь оцінювати фінансову доцільність окремих
видів бізнесу та розробляти заходи щодо забезпечення фінансової
стійкості підприємства. Упровадження бюджетування на підприємствах дозволяє отримувати всю фінансову інформацію про рух грошових коштів, активи і пасиви підприємства у максимально зручній
для менеджера формі для прийняття ним ефективних управлінських рішень.
Дослідження впровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах свідчить, що в основному, виділяють організаційні
і технічні проблеми, обминаючи методичні, тоді як успішне впровадження бюджетування, в першу чергу, залежить від правильної,
ретельно і завчасно розробленої методики розробки бюджетів.
Саме вдало поставлена технологія бюджетування на підприємстві
є ефективним механізмом управління його ресурсами. На кожному
етапі постановки бюджетування управлінці стикаються з проблемами, які обумовлені низкою різних чинників (зокрема, недосконалою для бюджетування організаційною структурою підприємства,
некваліфікованістю персоналу, розробкою бюджетів не з метою про262
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гнозування їх фінансового стану у плановому періоді, а виходячи
з уявлень про нього керівників). У результаті — бюджетування
часто є неефективним.
Практика свідчить, що, як правило, на підприємствах складають бюджети фінансових результатів, руху грошових коштів, а прогнозний розрахунковий баланс у більшості випадків (особливо
у розрізі структурних підрозділів і видів бізнесу) не розробляють.
Складність проблеми полягає ще й у тому, що в управлінні фінансами підприємства немає жодного важливого показника, який
можна було б оптимізувати, не погіршуючи при цьому інші, не
менш важливі показники. Управління фінансами і, зокрема, фінансове планування повинне бути направленим на пошук балансу,
оптимального на даний момент співвідношення окремих показників. Склад цих показників для різних підприємств має бути неоднаковим, оскільки залежатиме від поставлених їх менеджерами завдань в області фінансів.
Серед проблем бюджетування вітчизняних підприємств при
впровадженні програмних комплексів з оперативного планування
та бюджетування можна виділити такі: значні затрати часу на
впровадження бюджетування; неузгодженість бюджету зі стратегією підприємства; зміни ділового середовища; недостатня участь
виконавців бюджетів у процесі планування й управління; відсутність типовості процесів у різних підрозділах (центрах фінансової
відповідальності та на різних вертикальних рівнях підприємства);
система обліку та спрощене визначення цілей керівниками підприємства; трудомісткість впровадження бюджетування на підприємстві та протидія персоналу до змін; нечіткий розподіл прав і
обов’язків.
Таким чином, з метою підвищення ефективності бюджетування необхідно забезпечити скоординовану та обґрунтовану діяльність по його впровадженню. Ефективність бюджетування значною
мірою залежить від вибору фінансової структури підприємства.
Вибір фінансової структури — це вибір об’єкта бюджетування, а від
нього будуть залежати види бюджетів, що використовуватимуться;
форми і технологія бюджетування, які доцільно застосувати; порядок консолідації бюджетів структурних підрозділів і система бюджетування; порядок підготовки звітів про виконання бюджетів та їх
коригування.
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Важливим напрямом реформування системи соціального
захисту є запровадження законодавства, яке б захищало інтереси та
добробут громадян, які потребують такого захисту, а також сприяло
б урізноманітненню соціальних послуг, що надаються, а саме:
1. Задля подолання суперечностей та неузгодженості чинного
законодавства, з метою скорочення його обсягів, спрощення змісту, подолання термінологічної плутанини, позбавлення від застарілих норм, що не виправдали себе, слід провести кодифікацію соціального законодавства та розробити Соціальний кодекс на основі
концепції соціальної стандартизації, яка охоплює:
– соціальну стандартизацію в сфері отримання доходів громадян, що забезпечує доступ до благ та послуг, необхідних для відтворення людини (відповідного рівня та якості життєдіяльності),
– соціальну стандартизацію в сфері розподілу фондів суспільного споживання, що забезпечують доступ до благ та послуг, необхідних для відтворення людини (відповідного рівня та якості життєдіяльності).
До того часу, коли Соціальний кодекс буде розроблений,
потрібно внести зміни до законодавства, яке регулює надання соціальних послуг. Слід визначити та закріпити перелік мінімального
обсягу (нормативу) соціальних послуг, які гарантуються на безоплатній основі особам та сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах, незалежно від економічної ситуації у державі та
місця проживання громадян. Акти, що визначають соціальну політику держави, мають становити єдину систему, де основні напрями
визначаються на рівні законодавства, а розвиваються та конкретизуються в актах органів виконавчої влади.
З метою уточнення та узгодження понять, які застосовуються
в різних нормативних актах, що регулюють соціальну політику дер264
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жави, слід уніфікувати термінологію соціального законодавства,
яка застосовується в законах та підзаконних актах різних органів
виконавчої влади. Це, зокрема, стосується таких базових понять як:
«соціальний супровід», «соціальне супроводження», «соціальні послуги», «соціальна підтримка», «соціальна допомога», «соціальне
забезпечення», «соціальний захист», «соціальна захищеність».
Крім того, необхідно надати чітке визначення термінів «складні
життєві обставини» та «сім’ї, які перебувають у складних життєвих
обставинах».
В межах одного закону слід закріпити вичерпний перелік підстав
та критеріїв, які дають право на соціальний захист з боку держави, а
також характеристики всіх форм та видів соціального захисту, які
держава гарантує різним соціальним групам та категоріям населення. Основою для формування такого переліку повинні бути конституційні гарантії соціальних прав людини, міжнародні зобов’язання
України, а також законодавчо визначені пріоритети соціального
розвитку держави. Слід оптимізувати соціальні зобов’язання держави та її фінансові можливості на нормативному рівні, унеможливлюючи фактичне зниження життєвого рівня громадян.
Запровадити до практики соціального управління систему соціальних стандартів, які визначають параметри нормальної, повноцінної життєдіяльності людини.
Необхідно систематизувати соціальні виплати, а саме: розробити систему державних стандартів соціальних послуг та класифікатор соціальних послуг для чіткого визначення складових кожної
соціальної послуги і розрахунку її вартості; розробити параметри
різних стандартів життя з метою їх подальшого нормативного
закріплення та застосування в якості орієнтира для здійснення
заходів соціального захисту; розраховувати обсяг видатків на сферу
соціального захисту та соціального забезпечення, виходячи з вартості соціальних послуг та кількості осіб, що їх отримують; перейти
до обчислення державних соціальних гарантій на основі системи
нормативів, що дасть змогу забезпечити адресність їх спрямування,
обґрунтувати адекватні форми підтримки груп, що потребують
соціального захисту.
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Основною посткризовою тенденцією економічної політики
держав, у тому числі і України, як соціально спрямованої держави,
є удосконалення моделей як економічного, так і соціального розвитку. Необхідність реформування соціального сектору характеризується відсутністю ефективного механізму надання соціальних
послуг, що свідчить про незадоволеність отримувачів як розміром
допомоги, так і якістю наданих послуг. Головною метою соціального розвитку в кожній державі є збереження здоров’я людини, попередження розвитку хвороб та інвалідності, оскільки, у системі людських цінностей здоров’я має особливе значення — при його втраті
або суттєвому погіршенні все інше позбувається свого сенсу.
Здоров’я громадян значною мірою впливає на процеси і результати
економічного, соціального і культурного розвитку країни, демографічну ситуацію і стан національної безпеки, і є важливим соціальним критерієм розвитку і благополуччя суспільства. Здоров’я
людини визнають у світі настільки важливим, що цей показник
першим входить до індексу людського розвитку — універсального
визначення рівня суспільного розвитку будь-якої країни.
Згідно українського законодавства, під охороною праці розуміють систему збереження життя здоров’я і працездатності людини
в процесі трудової діяльності, яка включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи. Право працівника на охорону здоров’я і на гідні умови праці на робочому місці входить в компетенцію
не лише трудового права але і вважається одним із основних прав
людини: «кожна людина має право на життя, на працю, на вільний
вибір професії, на справедливі і сприятливі умови праці і на захист
від безробіття». Захист прав працівників в сфері праці забезпечується за допомогою міжнародних трудових стандартів. Основні
принципи прав людини в сфері праці відображені в Статуті Міжна266
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родної організації праці, Філадельфійській декларації, в Програмі
гідної праці та в ряді інших міжнародних документів, які встановлюють стандарти в сфері праці. Основними вимогами, які відображені в стандартах Міжнародної організації праці, щодо охорони
праці є: праця повинна здійснюватися в умовах здорового і безпечного виробничого середовища, умови праці не повинні завдавати
шкоди здоров’ю працівника і знищувати його людську гідність,
праця повинна надавати реальну можливість для розвитку особистості, самореалізації і служінню суспільству.
Вище зазначене на вітчизняному ринку праці, з урахуванням
зарубіжного досвіду, реалізується шляхом виконання завдань щодо
удосконалення національної системи охорони праці, включаючи
законодавство, порядок запровадження, інформаційно-пояснювальну роботу, навчання, інспектування і моніторинг, впровадження сучасних систем управління охороною праці на підприємствах,
відновлення і модернізація системи виплати відшкодувань працівникам при настанні нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання з заміною застарілої системи компенсацій за
працю в шкідливих умовах новим підходом, який передбачає попередження і профілактику
Згідно рекомендацій Міжнародної організації праці, національна систем управління охороною праці повинна базуватися на таких
принципах як розробка політики охорони праці, організація заходів щодо охорони праці з визначенням відповідальності, налагодженням передачі і обміну інформацією і співпраці, планування
і здійснення заходів на основі оцінки ризиків і використання захиних і профілактичних заходів, оцінка, моніторинг і визначення
результативності заходів по охороні праці. В Україні державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції
України Верховною Радою України.
Отже, існуюча на державному рівні, система управління охороною праці є важливою частиною загальнонаціональної задачі підвищення якості життя, росту добробуту збереження здоров’я громадян. А визнання пріоритету охорони життя і здоров’я в процесі
трудової діяльності повинно знайти своє відображення в подальшому удосконаленні законодавчої бази в сфері охорони праці,
а також в обліку міжнародних і європейських норм.
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Питання природи громадського харчування, його права на
визнання як окремої самостійної галузі національної економіки
тривалий час дискутуються в економічній літературі.
Громадське харчування з технологічної сторони характеризується одночасним протіканням виробничих і торговельно-технологічних процесів. З економічної сторони всі процеси в громадському харчуванні підпорядковані одній меті — реалізації товарів, як
купованих так і власного виробництва. Вилучення функції реалізації товарів і пов’язаної з нею функції обслуговування споживачів
розриває тісний зв’язок між громадським харчуванням і торгівлею,
який склався в економіці країни, в тому числі в економіці споживчої кооперації. Разом із тим, це порушує організаційно-структурну
єдність двох найважливіших галузей споживчої кооперації, приводить до економічно невиправданого розмежування процесів у підприємствах першої та другої галузей. На наш погляд, введення
нової класифікації дещо випереджує хід розвитку подій і може
зашкодити функціонуванню цієї важливої галузі.
Нові підходи в національній статистиці, незважаючи на аргументи їхніх прихильників щодо необхідності дотримання єдності
принципових основ статистики України з розвиненими європейськими державами, не описують структуру галузей народного господарства, яка склалася в нашій державі, і в кінцевому підсумку
ускладнюють статичну й динамічну оцінку розвитку окремих галузей національної економіки. Очевидно, на певному етапі слід було
б зберегти галузевий підхід у статистиці, поступово запроваджуючи
стандарти європейських країн.
«Галузь народного господарства — сукупність підприємств, установ і організацій, які виробляють однорідну продукцію або послуги і
різняться характером виконуваних функцій» [1, с. 254–255]. До першої
групи відносяться галузі, які безпосередньо виробляють матеріальні
блага в їх матеріально-речовій формі, в тому числі перераховуються
торгівля та громадське харчування, як єдина галузь. Отже, в сучасній
економічній енциклопедії дане питання трактується у звичному для
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нас формулюванні та явно не знаходиться у процесі переходу на міжнародну систему класифікації видів економічної діяльності.
Громадське харчування, як галузь національної економіки, є сукупністю підприємств, які відрізняються єдністю економічного
призначення продукції власного виробництва, однорідністю сировини для використання та споживання, спільністю технологічних
процесів, принципів організації виробництва, форм обслуговування споживачів, організацією виробництва й особливим професійним складом кадрів[2, с. 28–35].
Громадське харчування реалізує створений у процесі виробництва внутрішній продукт у вигляді споживчої вартості, при цьому
задовольняє потреби суспільства. З іншого боку, галузь реалізує
вартість створеного продукту. Ефективність громадського харчування проявляється у тому, що галузь бере участь у створенні валового внутрішнього продукту.
Ми вважаємо, що громадське харчування за характером процесів, які відбуваються в цій галузі, знаходиться на межі сфери матеріального виробництва, сфери товарного обігу і сфери послуг.
Результати праці працівників галузі громадського харчування знаходять своє вираження у створенні матеріальної продукції і, як наслідок, валового внутрішнього продукту та національного доходу.
Список використаних джерел
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ВПЛИВ ЄВРО-2012 НА РОЗВИТОК
ТУРИСТИЧННОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
Степанюк А. Л.
V курс, група Тр (с)–1.1, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
Науковий керівник: Бундак О. А., к. і. н., доцент,

Наша держава прагне робити впевнені кроки у розвитку
туризму, проте нам бракує ще досить багато праці, зусиль, для того,
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щоб наблизити свою туристичну інфраструктуру до світових
параметрів. Проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року
в Україні, дало можливість нашій країні стати достойним конкурентом світових елітних держав.
За час проведення Євро-2012 Україну може відвідати до від
800 тис. до 1,5 млн іноземних туристів (оцінка експертів спирається на дані щодо продажу квитків на матчі чемпіонату). Чемпіонат
надасть можливість збільшити в’їзний потік в Україну як мінімум
на 30–40%, спираючись на окремі публікації, в яких відзначено, що
після Євро-2004 в’їзний туристичний потік до Португалії збільшився на понад 50%, а в Австрію і Швейцарію після Євро-2008 — на
30%. Більше того в усіх європейських країнах, де відбувалися світові та європейські чемпіонати з футболу, спостерігається активне
збільшення обсягів туристичних потоків і дотепер.
Підставами щодо збільшення кількості іноземних туристів
в Україну під час та після Євро-2012 стала реклама країни на іноземних телеканалах, у Інтернеті, трансляції матчів з приймаючих
міст. Втім, на вирішальне значення посприяло враження туристів
від різних аспектів організації чемпіонату.
Особливо важливою тенденцією після проведення Євро-2012
є активізація програми будівництва автострад(шляхи, що сполучають
Київ зі столицями європейських держав). Будівництво доріг супроводжувалося модернізацією та розбудовою КПП на державному
кордоні, перебудовою під’їзних доріг до останніх, а також збільшенням їх кількості з метою уникнення концентрації всього руху на
існуючих прикордонних переходах. В Україні прийнята програма
функціонування національної мережі міжнародних транспортних
коридорів, її реалізація дозволила розв’язати проблему облаштування
доріг, створити сприятливі умови для розвитку туристичної індустрії.
Чемпіонат посприяв зростанню конкурентоспроможності
національного туристичного продукту, переродженню туристичної
інфраструктури, впровадження «зірковості» готелів, вдосконалення обслуговування в межах транспортних вузлів. Значний вплив
створив на інфраструктурне та інформаційне освоєння визначних
історико-культурних об’єктів, включення їх до раціонального
використання у туристичній діяльності, на формуванні мережі
національних і регіональних туристичних маршрутів, системи
інформаційного супроводу туризму.
Євро сприяло зростання кількості робочих місць та притоку
інвестицій. Все це збільшує надходження від податків. Це вже
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прибуток для України. В сфері туризму відчуваються позитивні
зміни. Було виготовлено якісні сувеніри для продажу на вулицях.
Міста створили програми прийому туристів, які залишились в Україні і після Євро.
За час проведення Євро Україна здобула більше довіри до себе.
Було залучено в інфраструктуру велику кількість інвестицій.
Безпосередню користь від турніру отримала туристична сфера.
Вплив Євро на розвиток країни, дав результати в багатьох
секторах економіки, сприяв новим європейським стандартам, унікальний господарський досвід, підтримка будівельної сфери,
промисловості, туризму — усе це дало сильний поштовх для подальших змін. За час проведення чемпіонату фактично кожен
громадянин країни відчув на собі, як вплинуло Євро на наше життя.
Після Євро-2012 українці користуватимуться новими дорогами,
аеропортами, висококомфортабельним транспортом тощо. Сучасні
стадіони, збудовані за кращими міжнародними стандартами,
сприятимуть належній підготовці підростаючого покоління футболістів, слугуватимуть площадкою для проведення масштабних публічних заходів, в тому числі міжнародного рівня. «Футбольне»
свято об’єднало українців, згуртувало навколо загальнонаціональної ідеї, бажання відкрити Україну для світу по-новому — як розвинену, інвестиційно-привабливу державу, в якій мешкає надзвичайно привітний, гостинний і толерантний народ.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сулімова Г. С.
4 курс, група 449, спеціальність «Менеджмент і адміністрування»,
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Науковий керівник: Шевчук О. С., к. пед. н., доцент

Становлення ринкових відносин в Україні висунуло значну
кількість проблем, практичне вирішення яких дуже ускладнено
через відсутність науково-практичних розробок. Однією, з таких
проблем, особливо актуальних на сучасному етапі є стан організації управлінської праці.
Ефективність діяльності організації визначається багатьма факторами. Одним з них є вміння менеджерів організовувати не тільки
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працю підлеглих, а й свою особисту працю. Тому в сучасних умовах
підвищується актуальність питань, пов’язаних з раціональною організацією праці менеджерів.
Завдання раціональної організації праці менеджера включає
в себе не тільки комплектацію його всім необхідним відповідно до
змісту та характеру роботи, яка виконується, але й раціональне
його розміщення, створення на цій основі комфортних умов праці.
Найкращий варіант організації праці управління, як і в інших
сферах діяльності, може бути визначений лише за умови детального аналізу тієї роботи, яка використовується менеджером.
Правильна організація праці дає змогу менеджеру раціонально,
з найменшими витратами праці виконувати свої функції, ефективно спілкуватися з підлеглими та іншими працівниками; підтримувати високу працездатність i робочий настрій.
Проблемою організації праці та автоматизації робочого місця
менеджера займалися провідні вітчизняні та зарубіжні вчені — економісти Л. В. Балабанова, В. М. Антонов, В. С. Пономаренко,
Є. В. Монахова, А. Ю. Тривайло та ін.
Необхідність вивчення теоретичного підґрунтя, практичного
досвіду та розробки принципів i методів організації праці менеджера, впровадження яких сприяє ефективному розвитку підприємства є надзвичайно актуальною i має велике практичне значення.
У зв’язку з цим метою дослідження є теоретичне обґрунтування
принципів i практичних способів удосконалення праці менеджера.
Для удосконалення організації управлінської праці була запропонована виробнича система «lean production» («ощадливе виробництво»), складовими якої є наступні інструменти:
– система TPM (Total Productive Maintenance) — загальний
догляд за встаткуванням;
– система 5S (сортуйте, зберігайте порядок, утримуйте в чистоті, стандартизуйте, удосконалюйте);
– швидке переналагодження SMED (Single-Minute Exchange of
Dies (буквально «швидка зміна прес-форм» — переналагодження /
переоснащення встаткування менш ніж за 10 хвилин);
– переналагодження в одне торкання (One-touch setup) — варіант SMED, але час переналагодження вже виміряється одиницями
хвилин, тобто не більше 9 хвилин);
– кайдзен (kaizen) — безперервне вдосконалювання;
– гемба кайдзен — безперервне вдосконалювання на місці
створення доданої вартості;
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– витягаюче виробництво, канбан — продукція «витягається»
з боку замовника, а не «штовхається» виробником. Інформування
попередньої виробничої стадії про те, що потрібно починати роботу;
– точно в строк — система синхронізації передачі продукту з
однієї виробничої стадії на іншу за допомогою карток канбан.
Комплектуючі повинні передаватися на наступну стадію тільки
тоді, коли це потрібно, і ні хвилиною раніше;
«Йоке» («захист від помилок», «захист від дурня») — метод
запобігання помилок — спеціальний устрій або спосіб, завдяки
якому дефекти просто не можуть з’явитися.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДАЖУ
ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ
МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Солошенко О. А.
VI курс, група М-52, спеціальність «Маркетинг»,
ВМУРоЛ «Украина», к. тел. (093)-0990155
Науковий керівник: Орлова О. В., к. культурологіі, доцент

Однією з умов успішного розвитку підприємств є створення та
впровадження кожним підприємством системи маркетингової
діяльності. Впровадження маркетингу в діяльність підприємства
дозволяє швидко адаптуватися до умов навколишнього середовища. З метою забезпечення ефективного функціонування підприємств необхідно реалізовувати весь маркетинговий комплекс. Для
успішного впровадження та реалізації елементів комплексу маркетингу необхідно застосовувати навики ефективного управління.
Забезпечення та підтримка конкурентоспроможності підприємств
в даних умовах має залежати в першу чергу від якісного управління
їх маркетинговою політикою.
Маркетингова діяльність є об’єктивною потребою орієнтації
науково-технічної, виробничої і збутової діяльності підприємства
на врахування ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. Вона
спрямована на визначення конкретних цілей і шляхів їх досягнення. У сучасному світі виробник повинен випускати продукцію, що
знайде збут і дасть прибуток. Для цього потрібно вивчати суспільні
та індивідуальні потреби, запити ринку як умову і передумову
виробництва.
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Управління діяльністю підприємств має орієнтуватися на стратегічний маркетинг, що сприяє повному задоволенню потреб споживачів, стимулює розширення ринків збуту; підвищує конкурентоспроможність продукції, поліпшує рівень компетентності керівництва
підприємства під час прийняття маркетингових рішень, налагоджує
зв’язки з постійними партнерами, сприяє запровадженню нових технологій та загалом поліпшує фінансовий стан підприємства.
Для визначення ефективності удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства доцільно провести прогнозування величини обсягів збуту підприємства як результату від проведення його маркетингової діяльності. Прогнозування обсягів
продажу слід проводити за допомогою економетричних моделей,
які дають змогу визначити вплив факторів на ефективність маркетингової політики підприємства та розрахувати прогнозні значення
обсягів реалізації продукції на перспективу. Одним із шляхів прогнозування є застосування алгоритму управління маркетинговою
політикою підприємства, який дозволяє визначити вплив кожного
з факторів на величину обсягу продаж компанії в умовах невизначеності й зумовленого цим ризику, що насамперед дає право підприємству проводити ефективну господарську діяльність, а також
надає можливість розробити управлінські рішення щодо раціонального використання ресурсів підприємства та направлення їх
в потрібний сегмент маркетингового комплексу підприємства.
Використання трендових економіко-математичних моделей
передбачає аналітичне вирівнювання базисного часового ряду з допомогою певної функції часу. За допомогою цього фактора відображається вплив на попит тих основних факторів, що його формують.
В умовах відсутності інформації про фактори, що формують попит
на певний товар у базисному та прогнозному періодах, доцільно
будувати саме трендові економіко-математичні моделі, які не вимагають додаткового прогнозування значень самих факторів, що
впливають на попит. Водночас розрахунки за допомогою трендових
моделей варто доповнювати розрахунками з використанням інших
моделей.
Отже, слід зазначити, що маркетингова діяльність підприємства — це засіб покращення ефективності управлінської системи,
методології функціонування ринку, яка визначає стратегічні та тактичні цілі фірми за умов ринкової конкуренції. Вважаємо, що ефективно розроблена маркетингова діяльність підприємства дозволяє
не тільки вивчати існуючу ситуацію на ринку та конкретизувати
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напрями його розвитку в майбутньому, але й заохочує до розроблення інноваційних маркетингових програм, що дозволить підвищити конкурентоспроможність продукції.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ
Таранцов О. С.
1 курс, група Т–1, спеціальність «Туризм»
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел. (095) 215-94-76
Науковий керівник: Кавун Н. В., ст. викладач

В останні роки туризм в Україні має значний розвиток і став
масовим соціально економічним явищем. Швидкому його розвитку сприяє розширення економічних, політичних, наукових і культурних зв’язків між Україною та іншими державами. Тому дослідження питання щодо стану туристичної діяльності, визначенні
основних функцій та факторів, що чинять вплив на її розвиток,
мають важливе значення для подальшого розвитку даної галузі.
Туристична галузь, враховуючи її значний вплив на економічний та соціальний розвиток країни, розгалуженість господарських
зв’язків, потребує регулювання, підтримки та пильного контролю
з боку держави, тому визначення основних принципів побудови
державної політики розвитку туризму в Україні, дасть змогу покращити та стабілізувати її стан.
Мета статті полягає у визначенні функцій та факторів, що чинять вплив на розвиток туристичної індустрії, а також в узагальненні принципів державної політики розвитку туризму в Україні та
шляхів її реалізації.
Аналіз ситуації на туристичному ринку України дав змогу систематизувати існуючі проблеми у цій галузі: недостатнє нормативно-правове забезпечення міжнародного туризму, наявність тенденції диспропорційного розвитку туристичної галузі, повільний
розвиток туризму в тих областях України, які є потенційно привабливими з позиції туристичної зацікавленості, недосконалість
і нерозвиненість туристичної інфраструктури. Туристична інфраструктура України не відповідає міжнародним вимогам за більшістю
таких показників як готельне і дорожнє господарство, сервісне
обслуговування та ін.. Неефективна позиція держави щодо
виробників послуг, що стримує розвиток туризму. Зокрема, не
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визнаються експортними галузями готелі, транспорт для туризму.
Обладнання та комплектуючі для них обкладаються податками, що
підвищує вартість послуг та стримує експорт туристичних послуг
іноземним туристам. Внаслідок цього Україна суттєво відстає від
провідних країн як у наданні туристичних послуг, так і в розвитку
туристичної індустрії. Проведений аналіз та оцінка досвіду зарубіжних країн дозволяє визначити шляхи вирішення проблем розвитку
в’їзного туризму в Україні, в першу чергу в’їзного, до яких відносимо: визначення з боку держави пріоритетних видів міжнародного
туризму для країни в світлі сучасних тенденцій його розвитку, стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу у сфері міжнародного туризму за різними напрямками;збільшення розмірів державних
субсидій для реалізації туристичних проектів;надання пільгових
займів туристичним фірмам;сприяння з боку держави у створенні
структур для юридичної, фінансової та маркетингової підтримки
підприємств у сфері туризму;забезпечення відродження і розвиток
таких традиційних центрів міжнародного туризму як Карпати
і Крим, освоєння нових туристичних районів, де сконцентровано
великий природній та історико-культурний потенціал;впровадження прогресивних технологій туристичного обслуговування, розміщення рекламного продукту суб’єктів підприємницької діяльності
туристичної сфери в мережі Інтернет;сприяння підготовці фахівців
у сфері міжнародного туризму;вдосконалення регіональної туристичної інфраструктури: створення готелів сімейного типу, навчання туроператорів; використання інтенсивних методів розвитку рекреаційних територій, в основі яких лежить формування
комплексних рекреаційно-туристичних послуг різного характеру,
досягнення більш високого їх рівня, розширення періоду функціонування курортно-рекреаційних закладів;для територій, що у своєму розвитку перебувають на початкових етапах, необхідність знаходження своєї ніші на ринку туристичних послуг, формування
власного іміджу, поєднання рекреаційної діяльності з краєзнавчоекскурсійною.
Реалізація даних рекомендацій сприятиме розвитку туристичної галузі в Україні та перетворенню її у високоприбуткову сферу
бізнесу, сприятиме укріпленню положення країни на світовому
ринку туристичних послуг. Фактором, що суттєво впливає на розвиток в’їзного туризму, є його нормативно-правове забезпечення:
візовий та прикордонно-митний режим, рівень міграційних обмежень, система прав та гарантій туристів.
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ТОВАРИ-ЛІДЕРИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
МІЖ УКРАЇНОЮ І США У 2012 РОЦІ
Тимощук А. І.
ІІІ курс, група ФН–31, спеціальність «Фінанси та кредит»
тел. +38096784295
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викладач

За даними Комісії США з міжнародної торгівлі загальний товарообіг між Україною та США за 2012 рік зменшився на 7,7% (або на
–275,9 млн. дол.) у порівнянні з показниками минулого року та
склав 3288,1 млн. дол.
Дефіцит балансу двосторонньої торгівлі трохи зменшився і становить наразі 583,7 млн. дол. При цьому відбулось зниження експортних
поставок українських товарів до США на 7,4% (або на –107,4 млн.
дол.), що на кінець 2012 року склали 1352,2 млн. дол. У той же час
імпорт американської продукції в Україну зменшився на 8% (або на
–168,5 млн. дол.) та склав загалом на кінець року 1935,9 млн. дол.
За результатами 2012 року український експорт: сіль; сірка;
землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент, до США
у порівнянні з 2011 роком впав на 7,3% або на -107,4 млн. дол. та
склав 1352,2 млн. дол. Зменшення українського експорту до США
пов’язане з незначним падінням поставок по всім основним групам-лідерам українського експорту, зокрема:
– Електричні машини і устаткування та їх частини;
– Чавун та сталь;
– Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них.
Загалом, високий рівень імпорту американської продукції до
України тримається через збільшення поставок по основним товарним групам у структурі імпорту, а саме:
– бойлерні машини; машинне устаткування та механічне
обладнання — зростання імпорту на 37% або на 121,6 млн. дол.
– засоби наземного транспорту, крім залізничного рухомого
складу і трамваїв — зростання поставок на 11% або на 22,4 млн. дол.
– аеронавігаційні або космічні апарати; їх частини — зростання
імпорту у 2,5 рази або на 87,5 млн. дол.
– м’ясо і субпродукти харчові — зростання імпорту у 2 рази або
на 25,1 млн. дол.
За даними Держкомстату України, за 10 місяців 2012 року
загальний товарообіг між Україною та США зріс на 13,5% (або на
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403,4 млн.дол.) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року
та склав на кінець звітного періоду 3400,2 млн.дол. При цьому відбулося незначне зниження експортних поставок українських товарів
до США на 2,6%, що на кінець жовтня 2012 року склало 874,4 млн.
дол., що пов’язане з несприятливою ціновою кон’юнктурою для
основної групи експортних товарів та низкою інших об’єктивних
факторів, зокрема зменшенням у звітному періоді загального обсягу виробленої промислової продукції в Україні, у т.ч. зменшення
обсягів металургійного та сільськогосподарського виробництва.
Імпорт американської продукції в Україну збільшився на 20,3% та
склав на кінець звітного періоду 2525,8 млн.дол.
Таким чином, підводячи підсумки, можна сказати, що співпраця
України і США дає можливість освоєння нових ринків збуту, налагодження вигідної науково-технічної кооперації. Розвиток українсько-американської торговельно-економічної співпраці сприятиме:
– підтриманню позитивної динаміки економічного зростання
та життєвого рівня населення;
– диверсифікації українського експорту товарів і послуг,
поліпшенню його структури;
– одержанню доступу до передових високих технологій;
– прискоренню інтеграції до міжнародних структур і організацій.
І українські, й американські підприємці, незважаючи на низку
ризиків і перешкод, зацікавлені у збільшенні обсягів взаємної торгівлі.

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Топчій A. A.
IV курс, група МО–41, спеціальність «Менеджмент організації»
Відкритий міжнародній університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Чупайленко О. А., к. е. н., доцент

В умовах реалій існування України як незалежної, демократичної, соціальної та правової держави постає проблема вдосконалення фінансової системи.
Актуальним в наш час є те, що у сучасних умовах створення
основ ринкового господарства помітно зростає інтерес до фінансових аспектів розвитку економіки, яка за своєю структурою, взаємозв’язками, регулюванням та іншими параметрами є досить складною системою.
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Фінансова система — один із основних елементів держави,
який є показником розвитку, функціонування та ефективності державної політики. Фінансова система повинна бути гнучка, динамічна, саморегульована. Призначенням фінансової системи є забезпечення максимальної мобілізації наявних у суспільстві
фінансових ресурсів та залучення їх ззовні, створення передумов
для їх ефективного використання і максимізації на цій основі ВВП.
Сьогодні фінансово-економічна ситуація в Україні є складною
і неоднозначною, проблема пошуку шляхів її стабілізації залишається напрочуд актуальною. Проблема фінансової системи України
полягає в тому, що, на жаль, вона не відповідає усім вимогам економіки країни. Це проявляється в тому, що існуюча система не
завжди дозволяє ефективно та повною мірою акумулювати фінансові ресурси, а в кінцевому результаті — перерозподілити їх між різними її сферами. Хронічна незбалансованість системи державних
фінансів в наш час зумовлені не лише систематичними помилками
в процесі провадження бюджетної політики, але й проблемами
в провадженні податкової політики.
Фінансова система характеризується нераціональною структурою
витрат і неефективним витрачанням бюджетних коштів. В Україні на
шляху до ринкового типу фінансової системи накопичилося багато
проблем, а саме: відсутність системного підходу до реструктуризації,
ефективності функціонування фінансової системи, надто повільний
темп реформ, нечітка визначеність з конкретним напрямом реформ.
Серед основних проблем, з якими стикається держава є і розвиток тіньової економіки, що приховує справжній фінансовий стан
багатьох підприємств, сюди слід віднести незахищеність прав
інвесторів на ринку фінансових послуг, повільні темпи ринкових
перетворень реального сектору. Крім того, для України характерна
невизначеність моделі розвитку фінансової системи, недостатній
рівень капіталізації інститутів фінансової системи, низька якість і
конкурентоспроможність фінансових послуг, відсутність консолідованого нагляду за фінансовими установами.
Пропозиції щодо вирішення проблем фінансової системи України:
– зміцнити фінанси суб’єктів господарювання з метою посилення мотивацій до ефективної роботи, інвестиційної діяльності;
– налагодити фінансовий механізм діяльності бюджетних установ, знайти нові джерела фінансових ресурсів в умовах дефіциту
бюджетних коштів;
– економно витрачати бюджетні кошти, посилити контроль за
їх цільовим використанням;
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– реформувати систему оподаткування в напрямку послаблення податкового тиску;
– зменшити кількість і розміри відрахувань у державні цільові
фонди, відокремити їх від бюджету;
– раціонально використовувати кошти, залучені з допомогою
державного кредиту, зміцнити довіру до державних цінних паперів.
Функціонування кожної зі складових фінансової системи держави можливе лише за умов чіткого законодавчого урегулювання
їхньої взаємодії та якщо вони доповнюють одна одну.
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У сучасних умовах регіональні економіки України характеризуються різноманітністю і неоднорідністю наявних ресурсів. У зв’язку з цим варто для успішної діяльності в регіоні визначити позиції
території у системі державного управління і господарської діяльності, а також її конкретні переваги.
Отже, постійна конкурентна боротьба між регіонами за ресурси
(наприклад, бюджетні кошти, інвестиційні вливання, людський
ресурс) — це невід’ємна частина здорового функціонування регіональних економік. Крім того, не слід зменшувати роль політичного
фактора у процесі визначення векторів і темпів розвитку регіонів.
Метою нашого дослідження є вивчення основних умов розвитку регіонів та їх взаємодія. Основними завданнями нашої роботи є:
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розгляд ресурсного потенціалу українських територій; визначення
стартових можливостей розвитку адміністративно-територіальних
одиниць; виявлення особливостей державної регіональної політики.
Важливим чинником економічного зростання регіонів є інноваційний розвиток, який висвітлюється в наукових працях
В. Александрової, О. Амоші, Л. Антонюка, Ю. Бажала, І. Бєлкіна,
В. Геєця, В. Гусєвої, О. Лапко, С. Кірєєва, Л. Осецького, В. Савчука,
С. Соколенка, О. Федірко, О. Шнипко, М. Крупки, М. Чумаченка [1].
Більшість економістів та експертів (В. Геєць, М. Крупка, М. Чумаченко) вважають, що «економічне зростання регіонів можливе завдяки впровадженню в економіку нових ідей та розвитку нових технологій, які дають можливість створювати більш ефективні виробництва»
[3]. Зокрема, Крупка М. І. побудову інноваційної моделі розвитку
економіки вбачає в «створенні сприятливого фінансово-кредитного
середовища» [3]. Федоренко В. Г. підкреслює «необхідність залучення
капіталу в науку та інноваційну діяльність для комплексного розвитку економіки України та її регіонів» [5]. Федуловою Л. визначено проблеми, які гальмують стрімкий інноваційний розвиток [6].
Регіональні економіки України мають значні відмінності потужностей. Зауважимо, що вони існують і в структурі природно-ресурсного потенціалу. Можна констатувати, що однією з основних причин їх
нерівномірного розвитку є те, що ресурси, особливо мінеральносировинні, територіально локалізовані. Так, наприклад, у Донецькій,
Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Полтавській областях мінерально-сировинні ресурси — це
ключовий фактор господарського розвитку. Лісові ресурси визначають виробничу міць Карпатського регіону та Полісся, рекреаційні —
Карпатського регіону та Автономної Республіки Крим [2].
Крім того, розвиток економічної діяльності в Україні суттєво
залежить від оптової та роздрібної торгівлі. Так, в економіці Києва
та Севастополя, спостерігається закономірність підвищення питомої
ваги торгівлі (26% і 24%) [4]. З нашої точки зору, це свідчить про
відносно достатній економічний розвиток міст Києва і Севастополя.
Нерівномірний розподіл ресурсів як вихідна умова розвитку
територій доповнює ряд проблем, пов’язаних з особливостями
регіональної політики щодо природокористування. Серед них
ключовою є проблема недостатнього, неефективного та незбалансованого використання наявного ресурсного потенціалу.
Можна зробити висновок щодо структури українських регіональних економік. По-перше, вони мають складну галузеву і територіальну
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структуру, По-друге, регіональні економіки характеризуються невисокою самодостатністю і потребою в українських та зарубіжних
партнерах. Це означає, що прямої залежності між особливостями
структури регіонального ресурсного потенціалу та рівнем їх економічного розвитку немає. На ресурсну базу кожного регіону впливає
цілий ряд факторів, які можуть мати неекономічну природу — бути
мінливими, непердбачуваними або навіть випадковими. Саме тому
при вивченні особливостей регіонального розвитку слід розглядати
економіку територій як цілісний комплекс, утворений компонентами економічного характеру.
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РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Татюк В. В.
5 курс, група ФН–51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Мних М. В., д. е. н., професор

В сучасних умовах функціонування економіки розвиток малого
бізнесу має бути одним з головних завдань України. В якості короткострокових рішень для подолання структурних перешкод в Україні доцільно використовувати інвестиційні стимули, в тому числі
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фіскальні. Слід звільнити малі спільні венчурні підприємства від
сплати ПДВ на п’ять років від моменту реєстрації та від сплати
податку на прибуток протягом п’яти років від моменту внесення
кваліфікованої інвестиції або від моменту звіту про перший прибуток. Для стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу у
створених спеціальних економічних зонах вважаємо необхідним
знизити розмір кваліфікованої інвестиції до 20 тис. дол.
Обов’язковим елементом зовнішньої торгівлі України має бути
селективний протекціонізм «молодих» високотехнологічних галузей. Потрібно реально дозувати процеси лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, як це робиться у більшості країн Східної
Європи, і, відповідно, зважено підходити до відкритості кордонів.
Удосконалення процесу управління фінансовими ресурсами
малих підприємств значною мірою пов’язане із дослідженням
сучасних тенденцій їх розвитку, визначенням основних напрямків
подальшого підвищення ефективності цього управління та умов їх
виходу на міжнародні ринки.
Можливими формами міжнародного співробітництва суб’єктів
малого підприємництва виступають зовнішня торгівля, міжнародна спеціалізація та кооперація, спільна підприємницька діяльність,
надання/отримання ліцензій, міжнародні орендні операції та ін.
Таким чином, основними функціями малого підприємства в зовнішньоторговельній діяльності є наступні:
1) виробничо-господарські (вибір експортної стратегії, виробництво експортної продукції, робіт, послуг, виробничі зв’язки
з внутрішніми партнерами);
2) організаційно-економічні (вибір форм і методів роботи на
зовнішньому ринку, процес виходу на зовнішній ринок, планування зовнішньоторговельної операції, організація реклами);
3) комерційні (зовнішньоторговельні операції — експортні
й імпортні, а також допоміжні операції — транспортні, страхові, валютні і фінансово-кредитні).
Усі ці функції разом із вхідними в них операціями являють
собою сукупність елемента зовнішньоекономічної діяльності малого підприємства.
Зовнішньоекономічна діяльність малого бізнесу має свою специфіку, обумовлену його характерними рисами, такими як обмеженість фінансових, управлінських ресурсів, міжнародного досвіду та
можливостей технологічного трансферу, нестача технічних навичок
для перейняття технологій та домінування короткострокових цілей.
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Ці внутрішні властивості негативно відбиваються на конкурентоспроможності малих підприємств та роблять їх більш вразливими до
зовнішніх детермінант міжнародної діяльності, обумовлюють більшу залежність від зовнішньоекономічної та інвестиційної політики,
умов конкурентної боротьби, ступеню розвитку інфраструктури,
макроекономічної та політичної ситуації, культурних, інформаційних та інших чинників, порівняно з великими компаніями.
Головними також чинниками, що впливають на організаційну
готовність малої компанії до міжнародної діяльності, слугують її
ресурси, якісні характеристики управління та мотивація щодо зовнішньоекономічної діяльності. Також вагомий вплив на розвиток
малого бізнесу впливає і урядова політика країни. Однією з головних вад урядової політики щодо малого бізнесу в Україні є недостатнє урахування особливостей функціонування малих підприємств при розробці програм їх підтримки і невизначеність цільової
аудиторії серед суб’єктів дрібного підприємництва, на яку спрямовані ті чи інші державні програми. Отже, з метою мінімізації ризиків функціонування малих підприємств необхідно сконцентрувати
зусилля на «прогресивній» частині малого бізнесу (підприємствах,
орієнтованих на зростання та інтернаціоналізацію). Для покращення можливостей малого бізнесу діяти на світових ринках потрібно
посилити послуги з підтримки бізнесу, покращити координацію
з асоціаціями виробників.

ВИЗНАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА,
ЇХ ОБЛІК, АУДИТ І АНАЛІЗ
(на матеріалах базового підприємства)
Теліжняк Н. О.
група ЗОА-61, Університет «Україна»
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

Існують різні теорії трактування витрат діяльності підприємства
за своєю економічною сутністю, галузевою ознакою та іншими
напрямками. Економічний підхід до визначення витрат походить
з їх економічної природи (як витрати на просте відтворення ресурсів, що використовуються), а не з характеру та джерел відшкодування. При економічному підході до складу поточних витрат
необхідно включати всі витрати, пов’язані з поточною діяльністю
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підприємства, в тому числі і непродуктивні витрати у зв’язку з порушеннями у виробничо-технологічному процесі, незбалансованою структурою ресурсів, що використовуються тощо. Такий підхід
відповідає інтересам власників підприємства, тому що характеризує весь обсяг фактично понесених витрат, пов’язаних із здійсненням поточної діяльності, а отже, дає змогу визначити реальний
фінансовий результат діяльності підприємства.
За економічною сутністю поточні витрати підприємства являють
собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення
поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом — спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів,
або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці
витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно
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.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом
кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації)
між відповідними звітними періодами. Будь-яке підприємство,
починаючи процес виробництва або приймаючи рішення щодо
його розширення, повинне бути впевнене в його прибутковості.
Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння виникають
непоправні помилки при виборі економічної політики підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору видів підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і структури випуску продукції (робіт, послуг), а також цін на продукцію,
(роботи, послуги).
Основний фінансовий результат діяльності підприємства — це
прибуток, який є основою і джерелом засобів для його подальшого
розвитку. Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на продукцію (роботу, послугу), що випускається.
Однак це не завжди можливо і доцільно. Тому в системі розвитку
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підприємства в умовах значних економічних обмежень підвищення
фінансового результату безпосередньо зв’язано зі зниженням витрат.
Практично на кожному підприємстві існують резерви для зниження витрат до раціонального рівня, що дозволяє домагатися
росту економічної ефективності діяльності, підвищення конкурентноздатності. Особливо це стосується галузі виробництва запчастин, специфікою якого є вузька спеціалізація, дрібносерійність,
короткий операційний цикл та висока трудомісткість.
Виробнича діяльність пов’язана з ризиком вкладень у цю сферу.
Для мінімізації цього ризику потрібен суровий контроль процесу
виробництва, детальний його облік та виявлення факторів, які
впливають на сам процес виробництва і витрати, необхідні для його
здійснення. Тому для кожного підприємства даної галузі важливий
поглиблений аналіз витрат і ефективне управління ними для досягнення високого економічного результату.
Чітка побудова бухгалтерського обліку витрат відповідно до
змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обгрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств,
у системі оподаткування, у складанні балансу, звіту про фінансові
результати, різноманітної фінансової звітності тощо.
Управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підприємства й має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат.

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ
Трофименко І. В.
V курс, група МК-51/12М, спеціальність «Маркетинг»,
ВМУРоЛ «Україна», к. тел 0939754159
Науковий керівник: Коротєєва А. В., к. е. н., професор

Управління службою маркетингу — це чітко визначена програма, розроблена на основі прийнятих рішень та стратегічних напрямів розвитку.
Управлінням маркетингом на підприємстві є широкий комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, спрямованих
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на ефективне здійснення ринкової діяльності підприємства та
досягнення його основної мети — задоволення потреб споживачів
товарів і послуг і отримання на цій основі найбільшого прибутку.
Маркетинг передбачає максимально широке і повне використання ринкових умов, усіх чинників комерційного успіху в ім’я
досягнення основної мети — одержання прибутку
Важлива особливість маркетингу як управлінської діяльності
полягає в тому, що він передбачає прийняття рішень на базі багатоваріантних економічних розрахунків з використанням комп’ютерної техніки і орієнтований на створення організаційних, економічних і юридичних умов для ефективного функціонування і розвитку
фірми в цілому.
Маркетинг вміщує реалізацію збутової політики, яка передбачає визначення каналів і методів збуту з кожного конкретного виду
продукту і певного ринку; розрахунок можливих витрат на організацію збуту, на рекламу, товаропросування і доставку товарів.
Така сукупність видів діяльності в рамках маркетингу означає
якісно новий підхід до управління виробництвом.
Суть цього підходу полягає в тому, що вихідним пунктом глибокого і всебічного виявлення можливостей конкретного виробництва, шляхів його інтенсифікації, підвищення ефективності стає аналіз платоспроможного ринкового попиту на відповідні товари,
потреби споживача.
Великі підприємства (фірми) формують спеціальні служби:
– маркетингову, що забезпечує ринкову діяльність;
– юридичну, що відповідає за правове забезпечення відносин із
замовниками, постачальниками, підрядчиками і власним персоналом;
– виробничу, що виготовляє продукцію за вказівками служби маркетингу; штабну (координацію за вказівками служби маркетингу);
координаційну, що забезпечує функціонування трьох перших служб.
Структура маркетингу залежить від програми підприємства
(об’єднання), характеру і напряму його діяльності. Існують такі
структури:
1) Товарно-функціональна організація маркетингу, вибирають
фірми з широким асортиментом товарів;
2) Структура зберігає елементи функціональної організації маркетингу (маркетингові дослідження і збут) і в той же час передбачає
створення спеціальних підрозділів, які несуть відповідальність за
маркетинг окремих товарів, що дає змогу координувати різні маркетингові затрати.
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Можливості швидше реагувати на вимоги ринку, стимулювати
випуск товарів, що користуються підвищеним попитом і, навпаки,
своєчасно скорочувати або знімати з виробництва товари, що не
користуються попитом.
Ринково-функціональна структура управління;
До ринково-функціональної структури можна віднести той
факт, що тут керівник по роботі з ринками здебільшого спрямовує
діяльність підприємства на задоволення певної групи споживачів,
завжди тримає в полі зору інтереси цільового ринку.
Матрична структура управління;
Маркетингова діяльність — це насамперед діяльність, орієнтована
на перспективу. В цьому зацікавлений як споживач, так і виробник.
Характер, форми і методи маркетингу мають суттєві відмінності
в залежності від виду продукту, на який направлена ця діяльність.
У найзагальнішому визначенні під маркетингом розуміють
управлінську концепцію, що забезпечує ринкову орієнтацію
виробничо-збутової діяльності фірми; а також систему управління,
яка передбачає скоординовану і спрямовану діяльність на вивчення ринків збуту, пристосування виробництва до їх потреб, активного впливу на ринкові процеси, на споживачів з метою збільшення
збуту й одержання високих прибутків.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У МЕРЕЖАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Турчин А. А
V курс, група МК-51/12М,
спеціальність «Маркетинг»,
ВМУРоЛ «Україна»,
к. тел 0967554439
Науковий керівник: Коротєєва А. В. к. екон. н., професор

Побудова ринкової економіки зумовила зміну методів управління підприємством на засадах маркетингової філософії. Одночасно з цим спостерігалося різке зростання попиту на проведення
маркетингових досліджень.Дослідження повинні спиратися на
наукові технології та можуть проводитися як власними силами
підприємств, так і залученими спеціалізованими дослідницькими
агенціями.
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Сфера «маркетингові дослідження» в світі передусім представлена споживачами дослідницьких послуг і виконавцями таких
послуг.
Зміни, що відбуваються в індустрії досліджень, а також у бізнессередовищі в цілому потребували перегляду Міжнародного процесуального кодексу проведення маркетингових та соціологічних
досліджень ICC/ESOMAR (надалі — Кодекс) та приведення його
положень у відповідність до вимог сучасного бізнесу.
Перегляд Кодексу здійснюється на основі етичних принципів проведення досліджень, які широко обговорювалися на зустрічі фахівців
Міжнародної торгової палати International Chamber of Commerce — (ICC)
у 2003 р. і затверджено на конгресі ESOMAR у 2007 р.
Основна мета перегляду Керівництв і Директив ESOMAR —
зробити їх простішими та зрозумілішими для широкого загалу.
Маркетинг стає складнішим, кидаючи виклик традиційному
маркетингу, а отже, науковий маркетинг привертає дедалі більше
уваги.
Зміна ролі замовника або споживача — домінуюча світова
тенденція розвитку галузі маркетингових досліджень.Чого клієнти
очікують від маркетингового дослідження?
Ще одним проектом, присвяченим вивченню можливих способів удосконалення відносин між замовником та провайдером
дослідницьких послуг, був проект ESOMAR (2005) «Marco Polo»
«Клієнт — провайдер маркетингових досліджень».
Світове дослідження визначило основні фактори, які
впливають на розвиток галузі. Було виявлено вісім основних
тенденцій:
– інтеграція дослідницької галузі в інформаційну;
– розгляд проблем клієнтів «зсередини»;
– формування діалогу із клієнтами;
– використання новітнього інструментарію;
– пропонування нових методів презентацій результатів досліджень;
– проведення дослідження «швидше та швидше»;
– використання фінансових критеріїв під час визначення ефективності;
– дослідження та впровадження інновацій у дослідницьку галузь.
Інноваційність було визначено ESOMAR як важливий фактор
розвитку галузі маркетингових досліджень. На жаль, суспільство
часто не довіряє результатам маркетингових досліджень. Це явище
отримало назву «глобальний цинізм». Наголошується, що
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маркетингові дослідження мають генерувати усвідомлення поза
цільовим ринком даного конкретного клієнта, оскільки він дивиться
крізь призму власної організації та краще визначає проблеми бізнесу
і співвідношення з існуючими інструментами знань.
Маркетингові дослідження мають використовуватися для
пошуку нового способу залучення клієнтів. Клієнти більше готові
інвестувати в нові способи та довіряти новим методологіям.
Маркетингові дослідження повинні генерувати нові навички та
створювати стимулюючі (надихаючі) презентації результатів маркетингового дослідження, страхувати ефективність розвитку прозорості всередині бізнесу клієнта.
Маркетингові дослідження мають пропонувати швидші та
гнучкіші методології, активніше використовувати процеси переробки інформації, щодо того, як ведеться успішний бізнес, як це
відбувається в стадії кризи, та інтерактивно дискутувати ці концепції зі споживачем (клієнтом).

СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СІМЕЙНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Федорчук Т. С.
ІІІ курс, група ЕП–3,
спеціальність «Економіка та підприємництво»,
Рівненський інститут
Науковий керівник: Засанська С. В., к. е. н.,зав. кафедрою

Сучасна категорія сімейне домогосподарство існує об’єктивно,
проте не достатньо дослідженими лишаються питання правового
поля діяльності цього інституту, нормативних засад його функціонування та визнання цієї дефініції як важливої національно-господарської одиниці.
На сьогодні значне коло закордонних науковців досліджують
сімейне домогосподарство як об’єктивно обумовлену часом ланку
суспільства, для якої необхідно розробити теоретико-методологічні
засади.
На сучасному етапі вітчизняної економіки подекуди часто зустрічаємо спроби нормативної інтерпретації існування можливих
форм господарювання й створення справедливих податкових важелів в залежності від соціального статусу верств населення.
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Так, останні зміни Закону України «Про доходи фізичних осіб»,
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок податків» стосуються обкладання податком суми всіх доходів повнолітніх членів домогосподарства. При цьому диференційовано визначаються ставки податку,
які залежать від розмір у середньо арифметичної зарплати по домогосподарству [1].
Логіка породження змін очевидна. Оптимізація процесу оподаткування дозволить перейти від індивідуального оподаткування
фізичних осіб до оподаткування сім’ї як цілісного економічного
організму[2].
Серед важливих інституцій науковці виділяють сім’ю, яка об’єднана не лише родинними стосунками, а й господарськими, економічними зв’язками. Поряд з цим домогосподарство характеризують
як виробника споживчих благ [3].
Не дивлячись на обговорювані відмінності між поняттями
домогосподарство та сім’я, на нашу думку, вони стосуються лише
вихідних умов їх існування для проведення обліку та ефективного
управління.
Постає питання, хіба не існує сьогодні інтегрована інституціональна одиниця «сімейне домогосподарство», яка об’єднує свої
зусилля не лише на відтворення демографічного ресурсу (соціологічний аспект) — працересурсного потенціалу (економічний
аспект), а й направляє його в економічне русло для забезпечення
власної життєдіяльності та впливає на величину валового внутрішнього продукту країни ?
Дійсно, для економічної теорії тривалий час домогосподарство
як організаційна структура розглядалось лише враховуючи окремі
складові (заробітна плата, праця, споживання тощо)[3].
Спроби деяких не лише наукових, а й політичних спільнот
наголосити на потребі вироблення соціально-економічних та правових засад діяльності сімейних домогосподарств, як прогресивної
форми підприємницької діяльності громадян в Україні, лишаються
незрозумілими владою. Так, законопроект «Про сімейні домогосподарства», був відхилений лише через термінологічну суперечність
у підходах до визначення цієї категорії як певної форми підприємницької діяльності.
Тому на сьогодні важливо усвідомити, що держава може створити міцний плацдарм для ефективного функціонування сімейного
домогосподарства в економічних інтересах країни.
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НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА,
ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ
Фесик О. А.
VI курс, спеціальність «Облік і аудит»,
097 590-88-88
Науковий керівник: Могилова М. М., к. е. н., доцент

Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку ринкових відносин в постсоціалістичних країнах значною
мірою базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку й аудиту. Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих суб’єктів, в свою чергу, обумовлює
необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики обліку і статистики.
Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення у звітності фінансових і виробничих активів підприємств
визначають всебічне осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду активів — нематеріальних активів. Дана категорія
певною мірою є новою для господарської практики України, а також
маловивченою і не до кінця розробленою. Але, не дивлячись на це,
в реальному житті зустрічатися з ними доводиться все частіше: в результаті повсюдного використання комп’ютерних програм, розвитку науки і техніки виникає необхідність у правовому оформленні та
бухгалтерському обліку прав на корисні моделі, промислові зразки,
знаки для товарів та послуг.
Багато елементів, пов’язаних з обліком нематеріальних активів,
недостатньо законодавчо врегульовані, у зв’язку з чим у бухгалтерів-практиків виникає багато питань. Дані питання неодноразово
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розглядалися на сесії Міжнародної групи експертів ООН з міжнародних стандартів обліку і звітності, і продовжують постійно розроблятися економістами всіх розвинених країн.
Для перехідного етапу розвитку економіки України і практики
обліку характерне значне відставання стану обліку нематеріальних
активів від потреб господарської практики. Зокрема, діючий в Україні підхід при оцінці або при визначенні даного виду активів не
може забезпечити підготовку користувачам об’єктивної інформації.
Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку нематеріальних активів присвячені роботи В. Д. Андреєва, А. В. Алексєєвої, В. В. Бабича, М. Т. Білухи, С. Ф. Голова, А. М. Герасимовича,
Н. І. Дорош, Г. Г. Кірейцева, Д. Р. Кетлетта, Г. І. Олеховича, В. Г. Швеця, Л. С. Шатковської, В. Ф. Палія, О. А. Петрик, С. Яремчука, й ін.
У той же час, глибокі і всебічні теоретичні дослідження в даній
галузі з комплексним аналізом як вітчизняної, так і міжнародної
облікової практики досить рідкісні, а іноді, і зовсім відсутні. У більшості робіт неповною мірою дається критичний аналіз існуючих
теоретико-методологічних основ і практичної багатоаспектності
обліку даного виду активів, недостатня увага приділяється питанням вдосконалення методології та практики бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Вищенаведене зумовило вибір теми
дипломної роботи і її основні напрямки.
Досягнення поставленої мети обумовило вирішення наступних
завдань:
– вивчення сутності нематеріальних активів та їх економічної
природи;
– дослідження класифікації нематеріальних активів;
– узагальнення діючої системи нормативно-правової бази,
якою регулюються питання обліку, аналізу та аудиту
нематеріальних активів;
– оцінка діяльності досліджуваного підприємства;
– дослідження
основних
методів
оцінки
вартості
нематеріальних активів;
– аналіз стану документального забезпечення обліку
нематеріальних активів;
– вивчення обліку надходження, вибуття, нарахування амортизації та проведення інвентаризації нематеріальних активів;
– аналіз динаміки та структури нематеріальних активів, їх наявності та руху, а також ефективності використання.
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Філь В. В.
V курс, група 5Б, спеціальність «Банківська справа»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. т. (099)-415-96-06
Науковий керівник: Асанов С. М., ст. викладач

Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що
інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності,
визначають процес економічного зростання в цілому. У сучасних
умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення
умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро — і макрорівнях.
Активізація інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних перетворень.
Економічна ситуація, яка склалась зараз в Україні, дуже складна. Серед сукупності причин, що сприяли економічній кризі та
утримують перехід України на траєкторію економічного зростання,
чи не найголовнішою є низька інвестиційна активність.
Загальновідомо, що ефективне реформування економіки будьякої країни, її структурне перетворення з якісним оновленням
товаровиробництва, ринкової та соціальної інфраструктури немислимі без відповідних капіталовкладень, тобто без належного інвестування. Без надійних капіталовкладень неможливо забезпечити
створення і впровадження новітніх технологій, систем сучасної
організації та управління товаровиробництвом і збутом продукції,
розвиток ринкової інфраструктури, інформатизацію суспільства
тощо. Це фундаментальні основи для забезпечення конкурентоспроможності національного товаровиробництва, без чого не може
бути й успішної інтеграції нашої країни в Європейське співтовариство. Складні відтворювальні процеси відбуваються виключно
на базі інвестування. Чим воно активніше, тим швидші темпи відтворення і ефективних ринкових перетворень. Крім того інвестиції
дають змогу впроваджувати науково-технічні досягнення у виробництво і на цій основі забезпечувати зростання ВНП, продуктивності праці, реальних доходів на душу населення, а також вирішувати багато соціальних проблем. Дослідженнями встановлено
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пряму залежність між темпами зростання ВНП та інвестиціями, бо
конкурентоспроможність і темпи розвитку підприємства визначаються інвестиціями. Без них підприємство будь-якої форми власності приречене на банкрутство. Тому у розвинутих країнах приділяється серйозна увага інвестиційній діяльності. Органи державного
управління у цих країнах використовують широкий спектр методів
її стимулювання:
– прискорена амортизація;
– раціональна податкова система;
– кредити та регулювання банківських процентних ставок;
– заохочення лізингу.
Необхідно намагатися створити сприятливий інвестиційний
клімат не тільки для іноземних інвесторів, але й для вітчизняних.
І мова не про те, щоб надати їм гроші на здійснення інвестицій.
Українському приватному капіталу також потрібні гарантії від примусових вилучень і свавілля влади, система страхування від некомерційних ризиків, а також стабільні умови роботи при здійсненні
довгострокових капіталовкладень.
Нинішня ситуація в Україні підтверджує ту відому істину, що
коли назріла потреба у загальних змінах, тоді часткові перетворення зовсім нічого не дають, а то й ведуть до негативних результатів.
Пожвавлення економічної, у тому числі інвестиційної та інноваційної, діяльності і поліпшення на цій основі соціальних умов можливе тільки шляхом рішучих, комплексних, швидких, прозорих
і послідовних ринкових реформ, які (як показує досвід інших країн,
що реально здійснюють такі реформи) вивільнять підприємницьку
ініціативу, створять конкурентне середовище й нададуть економіці
стимули ефективного розвитку.
В Україні ж дотепер не створено обґрунтованої системи державної підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Як наслідок
цього, в інвестиційній діяльності країни утворилося замкнуте коло,
коли недоінвестування народного господарства посилює спад
виробництва, що, в свою чергу, спричиняє зниження інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання та держави. Вивести
Україну з цієї ситуації може лише науково обґрунтована інвестиційна політика держави.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ
В УКРАЇНІ
Царенко О. С.
5 курс, група ФН–51,
спеціальність «Фінанси і кредит»,
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Лазаренко Л. В., к. е. н., доцент

Згідно Закону України « Про страхування», особисте страхування — це вид страхування, який забезпечує захист життя, здоров’я,
працездатності та додаткової пенсії фізичних осіб. Як відомо, до
особистого страхування належить страхування життя, медичне
страхування та страхування від нещасних випадків. На сьогодні
особисте страхування не перестало бути однією із провідних складових частин страхового ринку України, але і досі цей сегмент
недостатньо розвинений у порівнянні з країнами західного світу.
Український ринок особистого страхування ще досить молодий
і фактично лише починає розвиватися. В Україні ця частка становить близько 4%, тому на даний момент часу цей ринок розвинений
недостатньо і через це потребує більш детального аналізу.
Особисте страхування життя в Україні має непогану перспективу,
але цю галузь страхування життя в Україні потрібно серйозно реформувати, враховуючи її теперішній стан, а також соціальне значення
та притаманний цій галузі потужний інвестиційний потенціал.
Позитивними тенденціями розвитку особистого страхування
в Україні є: збільшення обсягів страхових резервів на один договір;
вирівнювання темпів зростання страхових премій та страхових
резервів; збільшення рівня страхових виплат як свідчення зростання повноти виконання своїх зобов’язань перед страхувальником;
пожвавлення конкуренції між страховими компаніями, які
здійснюють особисте страхування.
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ВАЛЮТНИЙ ТОВАРООБІГ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ
Цуркан В. І.
III курс, група ФН–31, спеціальність «Фінанси та кредит»
тел. +380933678160,
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викл.

За даними ФМС РФ, Україна є головним торговим партнером
Росії серед країн СНД. Росія залишається для України провідним
торговельно-економічним партнером. За 2011 рік товарообіг між
нашими країнами склав $52 млрд, Україна і РФ нарощують
товарообіг.
На сьогоднішній день митними службами України та Росії
зроблені конкретні кроки щодо максимального спрощення
формальностей для ще більшого зростання взаємної торгівлі.
Зростання товарообігу за рік склало близько 50%. За минулий
рік через російсько-український кордон пропущено 8,4 млн
транспортних засобів. А загальні обсяги пропущених вантажів
склали 111 млн тонн (збільшення на 10%).
Обсяг взаємної торгівлі України і Росії за підсумками 9 місяців
2012 року становив 33,5 млрд доларів. Результат зростання
товарообігу обумовлений перш за все спрощенням і прискоренням
митних процедур. Як відомо, торговельний обіг Росії і України
в січні-червні 2012 року становив 22,342 млрд доларів. При цьому
експорт з Росії становив 13,31 млрд доларів, а імпорт з України —
9,03 млрд доларів.За підсумками року товарообіг з Росією складе
$ 54,9 млрд., або 33% від загального товарообігу. В цілому
товарообіг України з країнами СНД за підсумками 2012 року
оцінюється в $ 70 млрд, або 42,3% від загального товарообігу, тоді
як з 27 країнами ЄС — 28,6% . Ратифікація та запуск зони вільної
торгівлі з СНД дозволить збільшити товарообіг ще на 35%. Згідно з
даними Держстату, товарообіг між Україною і Росією в кризовому
2010 році впав до $ 25,8 млрд із $ 39,9 млрд роком раніше, при
цьому через зростання ціни на газ дефіцит у торгівлі з Росією зріс з
$ 0,7 млрд до $ 1, 9 млрд. Триваюче подорожчання газу призвело до
того, що вже за підсумками 2011 року товарообіг перевищив
докризовий рівень і досяг $ 41,6 млрд, при цьому негативне сальдо
для України зросло до $ 4,4 млрд. За останніми оприлюдненими
даними Держстату, експорт товарів з України до Росії в січні-жовтні
2011 року зріс на 52,1% — до $ 16,4 млрд, імпорт —на 37,8%, до
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$ 24,2 млрд. Експорт послуг з України в Росію в січні-вересні цього
року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року
на 7,7% — до $ 4,1 млрд, тоді як імпорт — на 15,8%, до 0,7 млрд.
В цілому експорт товарів з України за 10 місяців 2012 року зріс на
35,8% — до $ 55700000000, імпорт — на 40,1%, до $ 67,0 млрд.
Експорт українських послуг за 9 місяців 2012 року збільшився на
19,7% — до $ 10,0 млрд, імпорт — на 17,5%, до $ 4,5 млрд.
Митні відомства двох країн довели, що можуть працювати на
рівні світових стандартів. Разом з тим, досягнуті результати свідчать
про наявність ще невикористаного потенціалу економічного
співробітництва. Тому завдання митних органів України і Росії
полягає у використанні нових механізмів співпраці з метою
реалізації всіх можливостей для збільшення обсягів зовнішньої
торгівлі обох країн і поглиблення економічних взаємин.

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Цілепа Є. М.
5 курс, група ФН–51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Мних М. В., д. е. н., професор

Поступовий перехід економіки України на ринкові відносини
водночас, по-перше, суттєво ускладнює умови господарювання і,
по-друге, сприяє зростанню конкуренції між господарюючими
суб’єктами, що може погіршувати їхній фінансовий стан і призводити до банкрутства. Тому необхідним є розробка, впровадження і безперервне вдосконалення адаптивних механізмів забезпечення
фінансової безпеки підприємства, які дозволяють сформувати комплекс захисних реакцій підприємства, спрямований на підтримку
стійкого функціонування і розвитку його фінансової системи в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Необхідність формування механізму фінансової безпеки зумовлюється об’єктивно наявним
для кожного підприємства завданням забезпечення стабільності
функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності.
Відповідно до підходу, що реалізований при обґрунтуванні суті
національної безпеки в ЗУ «Про основи національної безпеки
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України» визначення фінансової безпеки підприємства сформульовано як захищеність життєво важливих інтересів підприємства,
за якої забезпечуються його сталий розвиток, своєчасне виявлення,
запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз економічним інтересам. До основних функціональних цілей формування
фінансової безпеки належать: забезпечення високої фінансової
ефективності роботи, підтримка фінансової стійкості та незалежності підприємства, забезпечення високої ліквідності активів, підтримка належного рівня ділової активності, забезпечення захисту
інформаційного поля і комерційної таємниці, ефективна організація безпеки капіталу та майна підприємства, а також його комерційних інтересів та ін. Фінансова безпека розглядає й регулює
питання фінансово-економічної спроможності підприємства, стійкості до банкрутства, визначає параметри платоспроможності
й інші «грошові» характеристики.
Аналіз наукової літератури дозволяє визначити особливі характеристики фінансової безпеки підприємства та запропонувати
наступне ії трактування: «фінансова безпека підприємства» — це
складова економічної безпеки підприємства, яка полягає у наявності такого його фінансового стану, котрий характеризується: збалансованістю і якістю фінансових інструментів, технологій і послуг;
стійкістю до загроз; здатністю підприємства забезпечувати реалізацію фінансових інтересів, а також місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів; а також спрямованістю на ефективний і
сталий розвиток.
Отже, фінансова безпека дозволяє:
– забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність та достатню фінансову незалежність підприємства у довгостроковому періоді;
– забезпечувати оптимальне залучення та ефективне використання фінансових ресурсів підприємства;
– ідентифікувати зовнішні і внутрішні небезпеки та загрози
фінансовому стану підприємства та розробляти заходи для їх вчасного усунення;
– самостійно розробляти та впроваджувати фінансову стратегію;
– забезпечувати достатню фінансову незалежність підприємства;
– забезпечувати достатню гнучкість при ухваленні фінансових
рішень; забезпечувати захищеність фінансових інтересів власників
підприємства.
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РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ЗАСІБ
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Цибко М. О.
I курс, ФК–14, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Миколаївській міжрегіональний інститут розвитку людини
«ВМУРоЛ «Україна»», к. тел. (096) 4146292
Науковий керівник: Крамаренко І. С., к. е. н., доцент кафедри

Реформаційні процеси, що відбуваються у всіх сферах економіки нашої держави, вимагають від підприємств швидкого пристосування до змін. Тому існує нагальна потреба у застосуванні новітніх
методів, технологій та інструментів адаптації підприємств до нових
умов зовнішнього середовища, здатних найбільш повно реалізувати
їх організаційно-управлінський та виробничий потенціал на ринку.
Реінжиніринг є одним із високоефективних засобів управління,
який досить широко використовується фірмами та підприємствами
у розвинутих країнах. Україна переживає сьогодні складний період
становлення ринкових відносин, тому окремі питання розвитку
інноваційно-інвестиційної діяльності та використання стратегічних методів управління вимагають подальшого опрацювання.
Реінжиніринг бізнес-процесів (Business Process Reengineering) —
фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування
бізнес-процесів для досягнення суттєвих покращень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності як витрати,
якість, рівень обслуговування та оперативність. На відміну від інших технологій поліпшення бізнесу (виробництва) головна риса реінжинірингу бізнес-процесів — створення абсолютно нових і ефективніших процесів (бізнесу, виробництва), без урахування того, що
було раніше. Серед багатьох цілей, основною метою реінжинірингу
є отримання додаткових конкурентних переваг, а, відповідно, —
підвищення конкурентоспроможності і прибутковості компанії.
Рушійною силою реінжинірингу є розуміння потреб клієнта
підприємства, тобто погляд на підприємство з позиції клієнта.
Такий підхід дуже часто призводить до проектування цілком нових
процесів, які раніше не існували в організації.
Застосування методу реінжинірингу бізнес-процесів має ряд
позитивних наслідків:
– зменшується кількість рівнів управління, тобто відбувається
«сплощення» структури управління і, як наслідок, розширення діа300
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пазону контролю (числа співробітників, безпосередньо підлеглих
менеджеру);
– багатоплановість роботи окремого співробітника приводить
до збагачення його роботи, що слугує додатковим мотиваційним
фактором;
– співробітникам делегуються додаткові повноваження, що
дозволяє їм багато рішень приймати самостійно, без узгодження
з вищестоящим керівником;
– ефективність роботи співробітника оцінюється за досягнутими результатами, а не за його участю в діяльності;
– змінюються критерії підвищення в посаді: від ефективності
виконання роботи до спроможності виконувати роботу та ін.
Результати проведених досліджень та світова практика доводять, що вітчизняні компанії будуть все активніше залучені в процеси реінжинірингу. Серед основних переваг такого підходу можна
виділити простоту проведення оптимізації як самих процесів з точки зору їх організації, синхронізації та взаємоузгодженості, так
і ресурсів, що споживаються процесами, особливо людських.
Отже, модифікуючи процеси, компанія забезпечує зростання
продуктивності, проводячи реінжиніринг — забезпечує ріст ефективності. Зростання продуктивності відбиває поліпшення результатів шляхом зниження витрат і є внутрішнім показником, який
легко виміряти і, за необхідності поліпшити. Ефективність пов’язана із задоволенням потреб споживачів, є зовнішнім показником,
який важко піддається вимірюванню і для поліпшення якого необхідний значний проміжок часу. Ефективність має величезне значення для виживання й успішної діяльності компанії.

РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКОВАНОСТІ
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Чернозуб О. О.
V курс, група БС52, спеціальність «Банківська справа»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ
Університет «Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., ст. викладач

При проведенні аналізу кредитного портфеля ПАТ «КБ «Хрещатик» виявлено ряд негативних сторін кредитної діяльності даного банку, які суттєво впливають на підвищення кредитного ризику
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і тому вимагають нагального поліпшення шляхом прийняття
належних управлінських рішень.
Наслідком неналежного управління кредитним портфелем
банку, як з’ясувалося, стало зростання простроченої заборгованості протягом 2009–2011 рр.
Застосувавши кореляційно-регресійний метод визначено вплив
таких трьох факторів, як сума наданого кредиту, термін надання
кредиту, рівень ризику по кожному окремому кредиту на розмір
простроченої заборгованості.
Дійшли висновку, що із зростанням обсягу наданих кредитів по
кожному з них на 1 млн. грн. сума залишків простроченої заборгованості в ПАТ «КБ «Хрещатик» збільшується на 0,025 млн. грн.; із
зростанням терміну надання кредитів на 1 день сума залишків простроченої заборгованості зменшується на 0,012 млн. грн.; а за
умови зростання рівня ризику наданих кредитів на 1% результативний показник збільшується на 11,3043 млн. грн.
Визначений множинний коефіцієнт регресії становить 0,53. Це
означає, що суми залишків простроченої заборгованості в ПАТ «КБ
«Хрещатик» у 2011 р. знаходилися у середньому зв’язку та у прямій
залежності від сукупної дії таких факторів, як величина наданих кредитів, термін надання кредитів та рівень ризику за кожним з них.
Отже, як бачимо, банківському менеджменту щодо кредитної
діяльності необхідно сконцентрувати увагу на координуванні таких
факторів підвищення простроченої заборгованості як обсяги
надання кредитів та рівень ризику наданих кредитів.
Велике значення має аналіз впливу динаміки ризику (тобто,
коефіцієнт питомої ваги класифікованих кредитів у загальному
обсязі наданих кредитів) по окремих установах (філіях) банку на
відповідний показник у середньому по банку.
Для вивчення впливу рівня кредитного ризику по окремій установі на відповідний середній показник в цілому по банку проведено індексний аналіз.
Виконані розрахунки показали, що зростання рівня ризику
наданих кредитів по окремій філії ПАТ «КБ «Хрещатик» призвело
до зростання сукупного кредитного ризику по банку на 58,34% або
на 5,71. Водночас погіршення розподілу установ ПАТ «КБ «Хрещатик» за обсягами кредитів призвело до підвищення кредитного ризику за їх сукупністю на 2,25%, що в абсолютному виразі склало 0,21.
В цілому ситуацію можна розцінити як негативну, оскільки підвищення кредитного ризику свідчить про погіршення управління
кредитною діяльністю комерційного банку.
302

в сучасних умовах

Секція 1

Отже, основними резервами зниження кредитного ризику ПАТ
«КБ «Хрещатик» є:
1) скорочення суми залишків простроченої заборгованості шляхом зростання терміну надання кредитів (збільшення терміну
позички хоч би на 1 день скорочує прострочену заборгованість на
12 тис. грн.);
2) зменшення обсягу кредиту, наданого одному позичальнику
(зменшення позички хоч би на 100 тис. грн. зменшить величну простроченої заборгованості на 25 тис. грн.);
3) зниження кредитного ризику по кожній філії та поліпшення
структури кредитів, наданих окремими установами банку.

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ
Черуха В. В.
5 курс, група ФН–51, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Мних М. В., д. е. н., професор

Фінансове управління є одним із видів функціонального управління і тісно пов’язане із загальним стратегічним управлінням.
Об’єктом фінансового управління є фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання. Управління фінансами підприємств — це управління потоками вхідних і вихідних коштів підприємства для формування, розподілу і використання необхідних
фінансових ресурсів, максимізації прибутку підприємства, підвищення рентабельності та платоспроможності. Як і будь-який механізм управління механізм фінансового управління має за мету
ефективне забезпечення виконання своїх функцій. Ефективне
управління фінансами підприємства передбачає таку організацію
роботи фінансових служб, яка дає змогу правильно використовувати власні фінансові ресурси, залучати додаткові фінансові ресурси
на найвигідніших умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом,
проводити прибуткові операції на фінансовому ринку. Мобілізуючи тимчасово вільні кошти інших їх власників для покриття
необхідних витрат, фінансисти підприємства повинні мати чітке
уявлення про мету їх залучення і давати рекомендації керівництву
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щодо форм такого залучення. Для покриття короткострокової та
середньострокової потреби у фінансових ресурсах доцільно використовувати позички банків.
На практиці вдало організований механізм фінансового управління забезпечує виконання двох груп функцій.
Перша група функцій передбачає розробку фінансової стратегії
діяльності підприємства, формування ефективних інформаційних
систем, які забезпечують чітке відслідковування внутрішньої і зовнішньої фінансової інформації та обґрунтування альтернативних
варіантів управлінських рішень, проведення комплексного аналізу
різних аспектів фінансової діяльності підприємства, здійснення
фінансового планування діяльності підприємства за його основним
напрямком, розроблення системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень, здійснення ефективного контролю
за реалізацією прийнятих управлінських рішень.
Друга група функцій охоплює управління активами (оборотними, необоротними, оптимізація їх складу), управління капіталом
(власним капіталом, залученим капіталом, оптимізація структури
капіталу), управління інвестиціями (реальними та фінансовими
інвестиціями), управління грошовими потоками (грошові потоки від
операційної, фінансової та інвестиційної діяльності), управління
фінансовими ризиками (управління складом фінансових ризиків,
управління профілактикою фінансових ризиків, управління страхуванням фінансових ризиків), антикризове фінансове управління
(управління відновленням фінансової стійкості, управління забезпеченням фінансової рівноваги, управління санацією підприємства).
Різниця між цими двома групами полягає у теоретичному
аспекті діяльності механізму фінансового управління у першому
блоці функцій та прикладній діяльності — у другому.
Одним із елементів механізму фінансового управління на підприємстві є фінансова служба. Для виконання своїх функцій щодо
управління фінансовими ресурсами і контролю за їх раціональним
використанням вона виконує необхідні розрахунки і на їх основі
вносить обґрунтовані пропозиції керівництву підприємства щодо
розподілу наявних фінансових ресурсів між виробничими структурними підрозділами, функціональними службами; розробляє
поточні і оперативні фінансові плани та інші планово-фінансові
документи; знаходить резерви збільшення прибутку і надходження
додаткових фінансових ресурсів з метою забезпечення потреб підприємства у коштах на фінансування виробництва, капітальних
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вкладень, проведення соціально-культурних заходів; здійснює
контроль за виконанням показників фінансового плану підрозділами і підприємством в цілому, а також за цільовим використання
фінансових ресурсів.
Фінансове управління сьогодні адаптоване до суб’єктів господарювання у різних сферах, галузях, відомствах, малого, середнього та великого бізнесу, від приватних фірм до суб’єктів господарювання, заснованих на корпоративній, державно-корпоративній та
комунально-корпоративній власності.

ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ БАНКІВ
ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
Черепньов О. С.
6-курс, групи БС-51, спеціальність «Банківська справа»,
Інститут економіки та менеджменту
Науковий керівник: Захарчук О. В., д. е. н., професор

Розвиток інформаційних технологій є дієвим інструментом підвищення ефективності діяльності банку в умовах постійного зростання клієнтської бази, обсягів операцій, попиту на нові високоякісні послуги та посилення конкуренції. Слідуючи розвитку
банківських 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
вищеперелічених країн за рівнем послуг, що надаються клієнтам,
зокрема й рівнем системи «Клієнт-банк». Віддалені банківські
послуги надають клієнтам банку можливість оперування коштами
без безпосереднього контакту з банківськими службовцями. Основними проектами з дистанційного банківського обслуговування можна
вважати: «Інтернет-банкінг», систему «Клієнт-банк», мобільний та
телефоний 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-який з систем
буде залежати виключно від переважної моделі ведення бізнесу і,
відповідно, практики її фінансового обслуговування.
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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 банкингу 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 безпеки електронних послуг шляхом захисту комунікацій та
трансакцій, ідентифікації продавців і покупців.
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 перешкодами для успішного функціонування on-line banking.
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 електронну систему в зовсім інше русло —
абсолютної безпеки, з рівнем захисту 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.
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ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Шаповал I. O.
ІV курс, ОА–41, спеціальність «Облік і аудит»
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

Фінансова система є найважливішою ознакою незалежності держави. Тому вивчення витоків становлення і розвитку національних фінансів є особливо актуальним у період розвитку в економіці та суспільстві.
Фінансова система — це сукупність окремих її ланок, що мають
особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів, які зосереджені в розпорядженні держави, не фінансового сектора економіки, певних фінансових інститутів, домогосподарств
для фінансового забезпечення економічних і соціальних потреб
в цілому, окремих його верств населення, господарських структур,
окремих громадян.
Фінансова система України пройшла досить складний шлях
розвитку впродовж становлення незалежності держави. Тому до
основних факторів, які визначали розвиток фінансової системи
можна віднести:
1. Перехід до ринкових механізмів в економіці держави;
2. Зменшення бюджетного фінансування і перехід до комерційного фінансування реконструкції економіки;
3. Запровадження масштабної приватизації і пов’язані з нею:
• розміщення приватизаційних цінних паперів;
• запровадження практики фінансування дефіциту державного бюджету і поява облігацій внутрішньої державної позики.
Важливою особливістю цього періоду є те, що вдалося сформувати
в державі систему органів по регулюванню ринків фінансових послуг:
– Національний банк України (створений у 1991 році);
– Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (1995р.);
– Структурний підрозділ Міністерства фінансів по нагляду за ринком страхових послуг (створений у 1999 році, як окремий орган та реорганізований у підрозділ Міністерства фінансів України у 2000 році).
Структура фінансової системи України складається з наступних
елементів: державні фінанси, фінанси підприємницьких структур,
централізовані та децентралізовані фонди фінансових структур,
державний кредит, фінансовий ринок, страхові та резервні фонди,
фінанси домогосподарств.
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Сучасний фінансовий ринок в Україні ще недостатньо розвинутий. Разом з тим, він уже досяг того рівня розвитку, коли використання його можливостей може сприяти вирішенню ключових економічних проблем.
Проте на сучасному етапі становлення українська фінансова система має ряд проблем, що перешкоджають та гальмують її розвиток.
Низький ступінь капіталізація є основною проблемою фінансового ринку України. Недостатній рівень капіталізації банків
України свідчить про їхню низьку конкурентноздатність з іноземними банками, число яких на українському фінансовому ринку
поступово збільшується.
Найскладніші проблеми України пов’язані із розвитком фінансового ринку. Українська фондова біржа має досить обмежені обороти. Дуже важливо створити насичений ринок, адже саме він
може відіграти роль пускового механізму для всебічного розвитку
фінансової системи України.
Для підвищення дієвості прогресивних змін, у системі необхідно терміново впроваджувати елементи фінансової і стабілізаційної
політики, пріоритетними напрямками такої політики мають бути:
оптимізація ефективності фінансування завдань, які належать до
сфери компетенції держави та місцевої влади; розвиток страхових
механізмів пенсійного забезпечення, медичного обслуговування,
страхових принципів фінансування отримання вищої та спеціальної освіти тощо. Функціонування кожної зі складових фінансової
системи держави можливе лише за умов чіткого законодавчого урегулювання їхньої взаємодії та якщо вони доповнюють одна одну.

ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ
ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ
Шевченко В. Т.
І курс, група Т-1,спеціальність «Туризм»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (097)-244-62-63
Науковий керівник: Кавун Н. В., ст. викладач

Туризм в Україні, як галузь, як сектор економіки, що формує
позитивний імідж країни, почав розвиватися на початку 90-х років.
Створення Державного комітету з туризму стало першою сторінкою в історії вітчизняної сфери надання туристичних послуг.
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Але на сьогоднішній день особливо чітко постає актуальність
питань щодо того, які саме проблеми провокують низьку туристичну
привабливість України (особливо на міжнародному рівні), яка являє
собою унікальний комплекс історичних, культурних та природних
пам’яток і має значні рекреаційні можливості, що сформувались завдяки географічному положенню та історичному розвитку нашої держави.
Рівень забезпеченості України туристичними ресурсами є дуже
високим. По-перше, в Україні значна кількість унікальних та естетично привабливих природних ландшафтів, що придатні для тривалого відпочинку та пригодництва у поєднанні з місцевими пам’ятками культури та природи. Зокрема, це гірські території Карпат та
Криму, приморські ресурси Південного берегу Криму та морських
прибережних територій Одеської, Миколаївської, Херсонської,
Запорізької і Донецької областей, а також практично безмежні річкові ресурси, що передусім пов’язані із мальовничими ландшафтами навколо Дніпра, Десни, Південного Бугу та ін. Крім того сфера
туристичних інтересів на Україні включає як активні види відпочинку і спортивного туризму, так і подорожі з пізнавальними цілями, де об’єктом пізнання є багата археологічна і релігійна історія
країни. Подорож по Україні з туристською метою можна поєднати
і з користю для здоров’я. Ще з давніх часів відомі цілющі курорти,
які розташовані буквально у всіх регіонах України. По-друге,
в Україні сконцентрована величезна кількість культурно-історичних ресурсів. Так, Центральна Україна багата на історичні пам’ятки, пов’язані із запровадженням і розвитком української державності та культури, Південна Україна є територією, де виявлено
чимало пам’яток античної культури, Західна Україна виділяється
етнічними особливостями, пам’ятками фольклору, народної архітектури.
Водночас рівень забезпеченості України туристичною інфраструктурою є недостатнім для того щоб приваблювати велику кількість туристів.
Одними з найгостріших проблем постають: відсутність достатньої кількості готельних комплексів, мотелів, хостелів; недостатній
рівень розвитку безпосередньо мережі і об’єктів туристичної
інфраструктури, їх невідповідність світовим стандартам (саме
напрям частини коштів на рекламу України по всьому світу і на її
широкі туристичні можливості буде правильним рішенням); відсутність скоординованої висококваліфікованої і грамотної системи
дій з приведення туристичного продукту України на світовий
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ринок, яке б давало відчутні результати (проблеми виникають перш
за все з рекламою вітчизняних курортів);технологічна відсталість
області, а саме те, що в Україні практично не застосовуються туристичні технології, які в розвинених країнах набули ознак повсякденного життя;низький рівень обслуговування.
Основні моменти, необхідні для формування сучасною стратегії просування туристського продукту на внутрішньому і міжнародному ринках: широкомасштабне проведення рекламно-інформаційної кампанії в засобах масової інформації в Україні і за
кордоном; розвиток виставково-ярмаркової діяльності у сфері
туризму; організація презентацій туристських можливостей України в країнах, що направляють туристів до України; формування
сучасної статистики туризму.
Отже щоб перетворити Україну на туристичну державу світового рівня, необхідно забезпечити ефективну координацію діяльності різних областей економіки, від яких залежить якісне надання
туристичних послуг. Це транспорт, торгівля, зв’язок, виробництво
сувенірів, індустрія розваг, видавницько-рекламна діяльність і т. д.
Необхідно також істотно зменшити вартість в’їзної візи для
активізації потоку іноземних туристів до України і стимулювань
міжнародного туризму.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Шило В. П.
5 курс, група ФН–51, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Інститут економіки та менеджменту
Науковий керівник: Мних М. В., д. е. н., професор

Головною метою соціального розвитку в кожній державі є збереження здоров’я людини, попередження розвитку хвороб та інвалідності, оскільки, у системі людських цінностей здоров’я має
особливе значення — при його втраті або суттєвому погіршенні все
інше позбувається свого сенсу. Здоров’я громадян значною мірою
впливає на процеси і результати економічного, соціального і культурного розвитку країни, демографічну ситуацію і стан національної безпеки, і є важливим соціальним критерієм розвитку і благополуччя суспільства. Здоров’я людини визнають у світі настільки
310

в сучасних умовах

Секція 1

важливим, що цей показник першим входить до індексу людського
розвитку — універсального визначення рівня суспільного розвитку
будь-якої країни.
Актуальність даної проблеми полягає в тому, що медичне страхування це одна з найважливіших складових ефективного функціонування національної системи охорони здоров’я та є формою
захисту від ризику, який загрожує найціннішому в особистому і суспільному плані — здоров’ю і життю людини.
Сьогодні система охорони здоров’я України знаходиться на
небезпечно низькому рівні. Більше 95% людей, не мають медичної
страховки. Експерти вбачають причину її незадовільного стану в
недостатньому фінансуванні галузі, в недосконалості законодавства, застарілій моделі медичної освіти. На потреби охорони здоров’я в останні 2010–2012 роки виділяється 2,6–3,5% ВВП країни.
В той час відомо, що при показнику менше 5,0% медична галузь
фактично недієздатна. Фінансування з державного бюджету щорічно збільшується, але це не впливає на зниження негативних тенденцій у стані здоров’я населення. В країні продовжується свідомо
утримуватись неефективна і недієздатна система охорони здоров’я,
яка не задовольняє ні хворих, ні медиків.
Згідно Закону України «Про страхування» передбачено здійснення медичного страхування як в обов’язковій, так і добровільній формах [1]. Під обов’язковим соціальним медичним страхуванням розуміють вид обов‘язкового страхування, спрямований на забезпечення
конституційних прав громадян України (людини) на охорону здоров‘я, безоплатну медичну допомогу та медичне страхування [2].
Однак обов’язкове медичне страхування і до цього часу не запроваджене у зв’язку з відсутностю законодавчо-нормативного підгрунття.
Відповідно до цього, одним із етапів реформування сфери охорони здоровя є перш за все удосконалення законодавчо-нормативної бази. В галузі медичного страхування закони мають бути
ретельно перевірені вітчизняними та зарубіжними спеціалістами,
які мають певний досвід в практичному медичному страхуванні.
Медичне страхування повинно бути перш за все обов’язковим, що
призведе до зростання сильної та здорової нації, а як наслідок сильної та ефективної економіки.
Не менш важливим фактом щодо покращення функціонування
медичного забезпечення в Україні є створення умов розвитку добровільного медичного страхування в якості ефективного доповнення до обов’язкового соціального медичного страхування, яке
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б абезпечувало покриття витрат за наданням медичної допомоги,
зменшення частки тіньової медицини в системі медичного забезпечення і підвищення надійності страхових організацій, що працюють у системі добровільно медичного страхування.
Потребує радикальних змін і кадрова політика страхових організацій. Оскількі збільшення розміру страхових платежів передбачає додаткового залучення в страхову індустрію висококваліфікованих
спеціалістів
(менеджерів,
фінансистів,
юристів,
програмістів, експертів, брокерів, актуаріїв), які добре знають теорію та передові технології страхування. Отже, реформація системи
медичного обслуговування в Україні з подальшим переходом до
обов’язкового страхування громадян — необхідні заходи, які зможуть розв’язати більшість проблем медичної галузі держави.
Список використаних джерел
1. Закон України «Про страхування» № 86/96-ВР від 07.03.96, ВВР,
1996, N 18, ст. 79, — редакція від 01.01.2013.
2. Проект Закону України «Про фінансування охорони здоров’я та
обов’язкове соціальне медичне страхування в Україні» № 4744 від
30.06.2009.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Шупик О. І.
ІV курс ФН–41, спеціальність «фінанси та кредит»,
к. т. 0631804071
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

Нові умови господарювання вимагають нових підходів до
управління, тому має особливе значення огляд докорінних змін, які
відбуваються у сфері управління, оскільки триває зміна соціальноекономічної системи. Постає необхідність рішуче ламати стереотипи мислення, які склалися протягом тривалого часу
Першою з проблем українського менеджменту є самозакоханість,
тобто більшість керівників впевнені, що тільки вони знають, як чинити правильно, і абсолютно не погоджуються з чужою думкою.
Наступною значною проблемою є те, що український бізнес, і
не лише український, зосереджений на заробітку грошей. Для
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сучасного українського бізнесу характерна зацикленість на грошах,
недостатня духовність і творчість. Це зумовлено економічною
ситуацією в нашій країні.
Третьою проблемою вітчизняного бізнесу є те, що ніхто або
майже ніхто насправді не думає про споживачів. Річ у тому, що
наша країна ще не доросла до максимальної орієнтації на клієнта.
Оскільки основним завданням на даному етапі розвитку є виживання за будь яку ціну.
Четвертою проблемою — жадібність і конкуренція, якщо галузь
високо конкурентна. Поняття конкуренції саме по собі жорстке
і передбачає виграш за рахунок програшу іншого, але ж у конкуренції також можливий варіант «виграю я — виграє інший».
Наступною проблемою — це нарцисизм або зосередженість на
власній величі. Багато українських бізнесменів думають буквально
так: «мій бізнес — це я». Такі бізнесмени не будуть думати про
людей, які розвивають його бізнес.
Шостою значною проблемою українського менеджменту —
є зосередженість на цифрах, що називається «нічого особистого».
Через зацикленість на цифрах і цифрових показниках ми постійно
стикаємося з проблемою у відносинах, через що нерідко можуть
виникнути конфлікти.
Отже, роблячи висновок з даного питання, одним з найважливіших проблем є небажання пишатися минулими заслугами та
досягненнями і продовжувати робити все, як раніше, зберігати
непорушність процесів у компанії, які одного разу призвели до
успіху. Такий підхід буквально означає самогубство. Безумовно,
пишатися минулими досягненнями або минулими стратегіями
можна, але вони працюють не завжди
Сучасне господарське керування характеризують багатоваріантність можливих вирішень, гнучкість і неординарність господарських ситуацій та неповторність способів дії в конкретній ситуації.
Менеджмент нас навчає, як, знаючи прийоми, способи та шляхи
вирішення тих чи інших управлінських завдань, досягти успіху
в умовах конкретного підприємства. Керівник-менеджер стає центральною фігурою керування, розробляє варіанти господарських
вирішень, бере на себе відповідальність за розробку та впровадження управлінських команд.
Заходи щодо вдосконалення організаційної культури підприємств українського бізнесу пов’язані з гуманізацією праці, соціалізацією, демократизацією й етизацією управління, створенням
313

Секція 1

Економічні перспективи України

раціональної системи трудових відносин, налагодженням сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, забезпеченням гласності в управлінні.

УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
Шняга Т. П.
VI курс, група ФНК–61, спеціальність «Фінанси і кредит»
Вінницький соціально-економічний інститут,
к. т.: 0962779637
Науковий керівник: Захарченко В. І., д. е. н., професор

У системі управління економічною діяльністю підприємства
найважливішим елементом є управління поточними витратами. Це
зумовлено тим, що ефективне управління поточними витратами
особливо важливе в умовах суттєвої інфляції, оскільки дані про
теперішні витрати потрібно постійно порівнювати з даними про
майбутні витрати.
Проблеми управління поточними витратами підприємств розглядалися в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених-економістів,
таких як: О. Азарян, Л. Балабанова, М. Грінчук, Л. Гусарова, І. Драган,
К. Друрі, О. Кравченко, Л. Омелянович, В. Панасюк, Г. Партин,
А. Садеков, А. Турило, Л. Фролова, А. Череп, Л. Чижевська та ін.
В основі цього управління витратами підприємства лежить їх
аналіз. Покажемо це на прикладі ТОВ «Український дім медицини»
(м. Вінниця).
Вихідними даними для аналізу витрат підприємства є Форма
№2 — Звіт про фінансові результати; Звіт з праці; матеріали бухгалтерського обліку за останні три роки.
Як видно з табл. 1, протягом 2009–2010 рр. загальні витрати підприємства постійно зростали: на 16,5% у 2010 році та 3,2% у 2011 р.
Причому зростання загальних витрат підприємства пов’язано зі
зростанням усіх елементів витрат. Загалом загальні витрати підприємства у 2011 р. сягнули 14,2 млн. грн.
Оскільки зростання витрат призводить до зростання собівартості продукції і зменшення обсягу прибутку, то це є негативним явищем для підприємства. Але зростання витрат є виправданим, якщо
воно не перевищує зростання товарообороту підприємства (табл. 2).
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Таблиця 1
Аналіз поточних витрат ТОВ «Український дім медицини»
у 2009–2011 роках

Елементи
витрат,
тис. грн.
Матеріальні
затрати
Витрати на
оплату праці
Відрахування
на соціальні
заходи
Амортизація

Роки

Абсолютне від- Темп приросту,%
хилення, (+/-)
2011
2010. 2011 від 2010 від 2011 від
від 2009 2010
2009
2010

2009

2010

354

524

530

170

6

48,02

1,15

3455

3351

4222

-104

871

-3,01

25,99

524

560

883

36

323

6,87

57,68

563

556

655

-7

99

-1,24

17,81

1852

-855

26,72

-9,73

1947

444

16,46

3,22

Інші операцій6932 8784 7929
ні витрати
Разом
11828 13775 14219

Таблиця 2
Аналіз рівня витрат у товарообороті ТОВ «Український дім медицини»

Абсолютне від- Темп приросту,
хилення, (+/-)
%
2010 від 2011 від 2010 від 2011 від
2009 2010 2011
2009
2010
2009
2010
11828 13775 14219 1947
444
16,46
3,22
Роки

Показник
Витрати

Товарооборот 67361 73268 78268
Рівень
витрат,%

17,56 18,80 18,17

5907

5000

8,77

6,82

1,24

-0,63

7,07

-3,37

З табл. 2 видно, що у 2011 р. рівень витрат на підприємстві був
меншим, ніж у 2010 р., але він все ж перевищував рівень 2009 р., що
є негативним явищем. Протягом 2009-2011 рр. зростали і постійні,
і змінні витрати підприємства. Щоправда, у 2010 році питома вага
змінних витрат зменшилась, а постійних — збільшилась. Проте
у 2011 р. відбулася протилежна ситуація і постійні витрати склали
41% загальних витрат, а змінні — 59%.
Вдосконалення системи управління витратами на підприємстві, зокрема, потребує: підвищення продуктивності праці шляхом
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підвищення кваліфікації працівників, механізації та автоматизації
виробництва, впровадження прогресивних технологій транспортування товарів, вдосконалення маркетингової діяльності тощо;
автоматизації обліку витрат за місцями їх виникнення.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ
ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Щербина В. С.
група ОА-51,
ВМУРоЛ «Україна»
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

Фінансовий результат — це кінцевий результат діяльності підприємства, виражений у вигляді прибутку або збитку. Таким чином,
фінансовий результат є одним з найважливіших економічних
показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексної оцінки ефективності цієї діяльності.
Фінансовий результат з усіма своїми проблемами і протиріччями
є своєрідним еталоном дієвого та ефективного здійснення господарської діяльності суб’єктів господарювання, а тому дослідження сутності даного поняття має значний науковий і практичний інтерес.
З наведених визначень можна зробити висновок, що поняття
«фінансові результат» трактується як прибуток (збиток), підсумки
(результат), приріст (зменшення) капіталу, а також як різниця між
доходами і витратами. Така різноманітність визначень, вважаємо,
спричинена існуванням різних підходів до розуміння досліджувального поняття (економічний, фінансовий, обліковий тощо).
Також можна розглянути підходи до трактування економічного
змісту фінансових результатів різними економічними школами.
Меркантилістична — фінансові результати, які проявляються
у вигляді прибутку, формуються в сфері обігу та торгівлі, які є джерелом багатства.
Фізіократична — прибуток, як основна форма фінансових
результатів, виникає за рахунок природної родючості землі, тобто
аграрне виробництво являється основним джерелом багатства.
Класична — формування фінансових результатів відбувається
в сфері виробництва, а прибуток, як заробітна плата і рента, є частиною вартості, яка в свою чергу створюється працею.
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Марксистська — додаткова вартість, яка створюється працею найманих працівників в процесі виробництва та реалізується через сферу
обігу, є основним джерелом формування фінансових результатів.
Неокласична — подвійне трактування: з однієї сторони фінансові результати формуються за рахунок капіталу та є ціною даного
виробничого фактору, з іншої — формуються за рахунок комплексу
всіх задіяних виробничих факторів.
Інституціоналістична — Фінансові результати формуються під
впливом різних суспільних неекономічних інститутів.
Теорія трудового доходу — фінансовий результат (прибуток)
є результатом діяльності і винагородою підприємства.
Як показав аналіз, не має єдності та однозначності щодо розуміння поняття «фінансові результати». Тому в данній статті проведено дослідження різних підходів до трактування фінансових
результатів.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ
ТОРГОВЕЛЬНИХ АГЕНТІВ
Юденко І. В.
ІV курс, група МК-41, спеціальність «Маркетинг»,
ВМУРоЛ «Україна»,
к. тел. (098) 4151343
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент

Для зв’язку з покупцями фірми користуються послугами торгівельних агентів. З їх допомогою налагоджується система просування і збуту товару. Особливо цінною для багатьох підприємств
є робота агента — комівояжера. Знайти професійного комівояжера
є відповідальним і трудомістким процесом. Саме від його роботи
залежить прибуток підприємства, формування попиту на товар.
Тому керівництво підприємства отримує необхідні дані про роботу
комівояжера декількома шляхами. Найважливіше джерело інформації — звіти з продажів, за допомогою яких можна оцінити ефективність роботи комівояжера.
Комівояжер (франц. Commis voyageur) — збутовий посередник,
роз’їзний представник торговельної фірми, який за дорученням
фірми шукає покупців її товарів, пропонуючи їм зразки, рекламуючи товар, поширюючи каталоги товарів [1]. Основною метою
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проведених досліджень виступає аналіз методів ефективності роботи торговельних агентів, адже саме від їх продуктивної діяльності
залежать обсяги продажу, рівень доходу організації, ефективність
функціонування торговельного апарату.
Одним із способів оцінки є порівняння показників роботи різних комівояжерів і ранжирування продавців на основі цих показників [1]. Найбільшою мірою керівництво повинен цікавити об’єм
особистого вкладу кожного комівояжера в чистий прибуток фірми.
А для цього необхідно вивчати комплекс торговельних прийомів,
вживаних ним, структуру і розміри його торговельних витрат.
Другий спосіб оцінки — порівняння показників поточних продажів
комівояжера з показниками його минулих продажів. Таке зіставлення дає безпосереднє уявлення про хід подій. При порівнянні
можна наочно побачити як зростали (або падали) прибутки та продажі, чого досяг комівояжер упродовж декількох років.
Якісна оцінка торговельного агента, зазвичай, враховують
знання комівояжера про фірму, її товари, клієнтів, конкурентів,
свою торговельну територію і обов’язки. За спеціальною шкалою
можна оцінити і характеристики його особи, такі як, поведінка,
зовнішній вигляд, манера говорити, темперамент.
Особистий продаж і державна політика тісно пов`язані між
собою. У прагненні роздобути замовлення комівояжер не повинен
відходити від принципів добросовісної конкуренції [1]. Певні прийоми заборонені законом або жорстко ним регулюються.
Комівояжер повинен утримуватися від пропозиції хабарів покупцям, агентам по закупівлях та іншим впливовим особам. Він повинен інформувати замовників про їх права, такі як, 72-годинний
період, протягом якого замовник може повернути назад товар
і отримати назад свої гроші.
До залучення і відбору комівояжерів слід підходити дуже
ретельно, щоб до мінімуму знизити витрати, пов’язані з наймом
працівників, які не відповідають професійним вимогам. Програми
навчання комівояжерів–новачків покликані ознайомити їх з історією фірми, її товарами і політичними установками, особливостями її клієнтів і конкурентів, а також з основами мистецтва продажу.
Мистецтво продажу — це семиступінчастий процес, до якого
відносяться: відшукування і оцінка потенційних покупців, попередня підготовка до візиту, підхід до клієнта, презентація і демонстрація товару, подолання заперечень, укладення і доведення до
кінця робіт по операції, перевірка результатів. Оскільки комівояже318
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рові доводиться приймати безліч рішень і стикатися з безліччю розчарувань, він потребує контролю і постійного заохочення. Щоб
допомогти комівояжерам краще налагодити роботу, фірма повинна
регулярно оцінювати ефективність їх діяльності.
Отже, комівояжер відіграє важливу роль в діяльності підприємства, так як він впливає на вирішення ряду важливих проблем,
пов`язаних з ефективністю діяльності даного підприємства на певному ринку.
Список використаних джерел
1. Азоєв Г.П. Конкуренція: аналіз,стратегія і практика. — М.: Прогрес,
2007. — 248 с.

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО:
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Юдіна Л. Д.
IV курс, група МО–41,
спеціальність «Менеджмент організації»,
Відкритий міжнародній університет розвитку людини «Україна»
к. т. (093)745-32-39
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. ек. н. доцент

На сьогоднішній день, одним за пріоритетних напрямів розвитку України, як незалежної держави, є входження у світове співтовариство, і якщо наша держава претендує на роль активного учасника світових процесів, вона повинна знайти своє місце в новій
системі міжнародних відносин, стати повною мірою сучасною.
Незважаючи на те, що Україна знаходиться в центрі Європи,
поряд з прогресуючими державами,вона помітно відстає і не встигає за процесами, які відбуваються в сусідніх державах. Якщо взяти
до уваги, ресурси, якими володіє Україна, її географічне положення, науковий потенціал, а також стрімко мінливі тенденції світового розвитку, то Україна просто зобов’язана знайти свій шлях до
прогресивних економічних змін в суспільстві.
Вибудовуючи відносини із зовнішнім світом, Україна керується
міркуваннями політичної та економічної доцільності. Країна ідентифікує себе як держава європейського типу, що обумовлюється її
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історичним минулим, географічним положенням і економічними
зв’язками з країнами Європи. Перебуваючи на перетині ліній інтересів світових центрів сили — Росії, ЄС, США, Азії, Україна не
може залишатися в стороні від змін, що відбуваються.
Під інтеграцією України у світове співтовариство в першу чергу
розуміється входження в ЄС. Аналізуючи стан інтеграції в європейське співтовариство, слід зазначити участь України в міжнародних
організаціях і проектах. Україна — одна з країн — засновників
ООН. У 1992 р. вона стала суб’єктом міжнародних економічних відносин, вступила в ряд міжнародних економічних організацій:
МВФ, МБРР, ЄБРР, Міжнародна фінансова корпорація, Рада
Європи, СОТ.
Вступ до СОТ призвели до того, що в Україну стали надходити
товари зарубіжних виробників, що значно знизило попит вітчизняних товаровиробників. Багато вітчизняних заводів не змогли конкурувати з дешевими і якісними іноземними товарами, що знизило
вклад інвесторів у вітчизняний продукт.
При інтеграції у світові глобальні системи принципове значення має державна політика, спрямована на підтримку експортних
виробництв, згідно з яким повинні здійснюватися цільові програми
розвитку експорту, ліквідація ресурсномістких виробництв з їх закриттям або перепрофілюванням.
Європейський вибір України не передбачає її однозначного
тяжіння до Європи, а передбачає створення системи взаємин
України в просторі Росія — Європа — Північна Америка — СНД.
Саме ця система в глобальному контексті і визначає набір стратегій
і перспектив шляхів розвитку України в ХХІ столітті.
Актуальним для України є розвиток зовнішньоекономічної
діяльності з державами Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР).
Однак наша інтеграція в систему економічних відносин з державами АТР вимагає вирішення багатьох економічних і політичних проблем, витрати часу на адаптацію українського законодавства до
вимог і специфіки регіону.
Високі технології необхідно створювати фахівцями нашої країни, в крайньому випадку, разом з фахівцями інших країн, а для
цього необхідна державна підтримка і гідна оплата праці вчених.
Таким чином, для гідного входження у світове співтовариство
нам доцільно дотримуватися оптимального балансу, вибудовуючи
зовнішньополітичний курс на співпрацю з ключовими партнерами, як на Сході, так і на Заході, проводити одночасно ефективну
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західну і східну політику, а також чітко визначати координати взаємодії з регіональними і субрегиональными структурами
Україна почала розвиватися завдяки родючій землі і вигідному
положенню, а значить, торгівлі. При правильній організації транзитні перевезення дадуть чималий прибуток, а вигідне положення —
тільки посилить ефект.
Список використаних джерел
1. Волинський Г. О. Про конкурентні переваги в умовах глобалізації /
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СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
В УКРАЇНІ
Яковенко І. В.
V курс, група МО–51/12,
спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»
Інститут економіки і менеджменту ВМУРоЛ « Україна »
Науковий керівник: Макарчук М. П., ст. викладач

Процес глобалізації передбачає уподібнення світу, переплетення світових економік, якісно новий етап в розвитку всіх країн.
Викликані цим зміни у суті управління транснаціональними корпораціями вимагає застосування нового глобального менеджменту.
Глобальний менеджмент — цe вироблення та реалізація найбільш
загальних всесвітніх стратегічних рішень та контроль за їх втіленням.
Одні з перших позицій глобального менеджменту були зароджені в 70-х роках минулого століття на Заході, оскільки там вже
давно відчувалась потреба в цьому. Дослідники Р.Фолк та
С.Медловіц вважають що така форма менеджменту є невідворотною, якщо людство прагне управляти новою системою зберігши
мир та уникнути загибелі. Це підтверджує значимість глобального
менеджменту,який є пріоритетом нового часу.
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Проблема глобалізації, а отже, і глобального менеджменту,
є надзвичайно суперечливою і дискусійною. Це пов’язано з різними точками зору дослідників, які трактують наслідки глобалізації
по-різному. Одні вважають що це єдиний безальтернативний процес розвитку економіки, а інші — що це приведе до зруйнування
світової економічної системи. На сьогодні залишається актуальним
попередження одного з провідних у світі вчених-глобалістів
А. Тойнбі: «Людство, очевидно, повинно вибрати одне з двох: або
вчинити самогубство, або навчитись жити як одна сім’я». Ступінь
позитивного впливу глобалізаційних процесів на економіку окремих країн залежить від місця, яке вони займають у світовій економіці. Виникає проблема формування нової форми організації
управління в умовах глобалізації суспільства.
На даний час жодна країна світу, якою б потужною не була, не
зможе бути ізольованою від решти світу. Наприклад: глобальна
фінансово- економічна криза 2008–2009 рр. практично охопила усі
держави світу, і жодна країна не змогла від цієї кризи уберегтися.
Для України глобалізація несе як позитиви, так і певні негативи. До позитивів можна віднести поширення швидкими темпами
інформаційних технологій, більші можливості пошуку партнерів
в усьому світі, а не лише серед найближчих сусідів, вільне пересування українських громадян у світі, можливості отримання освіти
і роботи за кордоном. Серед негативів, які приносить Україні глобалізація, це — посилення економічної, політичної і культурної
залежності від наддержав, поступова втрата національно-культурної
ідентичності і самобутності і навіть національного суверенітету за
рахунок добровільного делегування деяких державних функцій
таким міжнародним об’єднанням, як ООН, Євросоюз, ОБСЄ, СНД.
Для того, щоб українська компанія вижила в умовах глобалізації їй необхідно вміло поєднувати багатонаціональний і глобальний
підхід до менеджменту. Тобто, враховувати особливості споживачів
кожної країни, пристосовувати стратегії розвитку компанії до умов
регіону та одночасно забезпечувати високий рівень управлінських
рішень.
Можна зробити висновки, що світ перебуває лише на етапі становлення глобалізаційних процесів, тому питання глобалізації
менеджменту залишається відкритим і до кінця не визначеним.
Проте однозначно нова форма менеджменту має фокусуватися на
знаходженні ефективного балансу між глобальним та національним підходом. Потрібно навчитися поєднувати ґрунтовне знання
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безлічі особливостей, необхідних для успішного ведення бізнесу на
даній національній території, з вимогами уніфікації, властивим
глобальній стратегії, яка задає загальні контури і напрямки міжнародних операцій.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Яремчук О. В.
IV курс О–09, спеціальність «Облік і аудит»
Дубенська філія ВМУРоЛ «Україна»,
к. т. (096)1675211
Науковий керівник: Вознюк А. Я., викладач кафедри

Сьогодні успішна діяльність кожного підприємства залежить
насамперед від того, яким чином організована на ньому система
внутрішнього контролю. Одним із головних завдань керівництва
підприємства повинно бути створення ефективної системи внутрішнього контролю, бо саме вона є найважливішим джерелом
інформації для отримання достовірних даних і прийняття оптимальних управлінських рішень.
Питання організації та методів внутрішнього контролю операцій з оплати праці підіймали такі вчені: Бочаров М. А., Гончар Л. В.,
Дячун О. В., Левицька С. О., Полякова Н. В., Рубан А. Є.,
Саух І. В., Сметанко О. В., Томчук О. Ф., Цал-Цалко Ю. С. та ін.
Мета дослідження полягає у виокремленні основних напрямів
перевірки операцій з оплати праці працівникам підприємства.
Внутрішній контроль є однією із функцій управління господарською діяльністю підприємства. Безпосередньо за внутрішній контроль, в тому числі, і за контроль операцій з оплати праці відповідає керівник підприємства та бухгалтерська служба. Ці працівники
повинні здійснювати оперативний контроль за використанням трудових ресурсів і фондів оплати праці з метою ефективного використання цих витрат. [1]
Приступаючи до перевірки операцій з оплати праці потрібно
з’ясувати:
– які форми і системи оплати праці застосовуються в організації;
– чи існує на підприємстві внутрішнє положення про оплату
праці працівників і колективний трудовий договір;
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– обліковий і середньосписковий склад працівників;
– як організований облік розрахунків за виплатами працівникам (склад і модифікація бухгалтерів, забезпеченість нормативними матеріалами, хто здійснює контроль за їх роботою,
чи комп’ютеризована дана ділянка роботи тощо) [2].
Під час перевірки розрахунків з оплати праці застосовують різні
методичні прийоми, серед яких: огляд (візуальна перевірка документів на їх наявність), зіставлення (зіставлення даних бухгалтерського обліку з первинними документами), арифметична перевірка
(перевіряються суми, які були утримані, і порівнюються з нормами
чинного законодавства), інвентаризація кредиторської заборгованості в частині зобов’язань з оплати праці тощо.
Методику здійснення внутрішнього контролю операцій з оплати праці можна поділити на наступні стадії: організаційна; технологічна; результативна; контролююча (інспекційна).
На першій стадії визначаються мета та завдання внутрішнього
контролю за операціями з обліку оплати праці; встановлюються
об’єкти контролю та джерела інформації для перевірки; обираються методичні прийоми тощо.
Отже, під час проведення внутрішнього контролю операцій
з оплати праці особливу увагу потрібно приділяти первинним документам, що регламентують відносини з робітниками, а також нарахування та виплату заробітної плати. Таким чином, контроль за
оплатою праці є досить трудомістким процесом, який потрібно
проводити досить ретельно та уважно, адже витрати на оплату
праці займають досить значну часту у структурі витрат підприємства.
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РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ,
ЇХ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ В УМОВАХ
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Яцків Г. В.
6 курс, спеціальність «Облік і аудит»,
тел. 063-23-25-108
Науковий керівник: Нестеренко С. С., к. е. н.

Облік і аудит розрахунків з підзвітними особами є надзвичайно
важливою ланкою в діяльності підприємства. Витрати понесені
підзвітними особами здатні як збільшувати, так і зменшувати прибуток підприємства.
Основним завданням бухгалтера є: контролювати цільове використання підзвітних сум.
З цією метою він встановлює строки подання авансових звітів,
називає перелік документів, які працівник повинен пред’явити,
і контролює правильність наданих документів на предмет їх юридичної сили. При чому необхідно враховувати постійні зміни в законодавстві, виконувати розрахунки вчасно і якісно, а також
справно реєструвати операції у відповідних формах. Бухгалтер також
повинен своєчасно і достатньо розгалужено подавати необхідну
інформацію в тому числі пов’язану з розрахунками з підзвітними
особами керівнику, для прийняття важливих управлінських рішень
та іншим зацікавленим в даній інформації особам (які мають право
на отримання цієї інформації і її використання).
Підзвітною особою в бухгалтерській практиці називається працівник, що отримав готівкові кошти підприємства, так як він
зобов’язаний прозвітуватись про цільове використання грошових
коштів, або повернути їх в касу підприємства.
Суми, отримані підзвітною особою, називають авансовими
сумами, а звіт працівника називають — авансовий звіт. Авансовим
звітом буде вважатись документ, що підтверджує витрати працівника (так як до нього додаються підтверджуючі документи: чеки, білети, квитанції, закупівельні акти), обов’язковим реквізитом його є
підпис керівника підприємства: «доцільність витрат підтверджую» і
підпис, або «бухгалтерії оплатити». Складає авансовий звіт підзвітна особа, вказує дату і підписується в ньому.
Службове відрядження — це поїздка працівника (підзвітної
особи) за розпорядженням керівника підприємства на певний
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строк для виконання службового доручення поза місцем постійної
роботи.
Як повинні проводитись розрахунки з підзвітними особами відповідно до вимог стандартів бухгалтерського обліку. Це стосується
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій №291,
П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати».
Операції з підзвітними особами відіграють важливу роль. Для
цього наказом про облікову політику підприємства та у відповідності до вимог Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства Фінансів України від 30.11. 99 р. № 291 для узагальнення
інформації про розрахунки з підзвітними особами передбачено
рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами».
Синтетичний облік по розрахунках з підзвітними особами
ведеться на рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Сальдо
субрахунка може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто: дебетове сальдо — в складі оборотних активів, кредитове сальдо — в складі зобов’язань балансу
підприємства.
Так як через підзвітних осіб підприємство часто купує сировину, матеріали та інші необхідні для роботи підприємства речі, бере
участь у виставках, ярмарках, укладенні угод та інших заходах
потрібних для життєдіяльності підприємства, так як всі ці операції
вимагають затрат і правильна їх оцінка відображається на вартості
продукції, облік має вестись дуже точно з врахуванням останніх змін
в законодавстві і з необхідними аналітичними розгалуженнями.
Аналітичний облік ведеться за кожною підзвітною особою
в журналі-ордері №3.
Функціонування АРМ бухгалтера по обліку і аудиту по розрахунках з підзвітними особами повинно забезпечити в діалоговому
режимі облік за фінансовими операціями, які відображають
щоденний стан підприємства, виконання необхідних розрахунків
по аналізу фінансового стану з ціллю визначення резервів прискорення оборотності грошових засобів.
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НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Ковшун І. В.
III курс, група МЗЕД-31,
спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
Інститут економіки та менеджменту,
тел. 0633275332
Науковий керівник: Іщенко Р. В., ст. викладач

Основний і найбільш цінний капітал будь-якої компанії — працівники. Саме вони визначають успішність і темп розвитку підприємства, будучи рушійною силою бізнесу. Тому для того, щоб їх
робота в організації була по-справжньому ефективною, потрібно
постійно стежити за рівнем мотивації та регулярно міняти методи
стимулювання. Стандартні премії і надбавки сьогодні не завжди
являються достатніми для стимулювання необхідного рівня мотивації, тому працедавцям слід упроваджувати прогресивні та інноваційні засоби заохочення.
Проблемам мотивації праці приділяється значна увага вже тривалий час. Дослідження в галузі мотивації праці проводилися В. А. Ядовим,
Г. М. Зараковським, В. К. Тарасовим, Ю. М. Нерповим, Є. А. Климовим, Б. А. Смирновим, Б. А. Леоновим, Ю. М. Забродімим, Б. Ф. Ломовим, Б. Г. Анан’євим, В. П. Зінченком, А. Н. Леонтьевим та іншими. Разом з тим, трансформація умов життєдіяльності, потреб та
менталітету спричиняє необхідність розробки все нових методів стимулювання.
На сьогоднішній день більшість вітчизняних працедавців використовують традиційні, перевірені часом, методи мотивації. Як
правило, це надбавки до заробітної плати, премії, «соціальні пакети». Але, є і такі компанії, в яких HR-менеджери практикують
досить ефективні нововведення в методах стимулювання продуктивної діяльності. При цьому такі методи дуже часто стають більш
ефективними, ніж традиційні.
Особливе місце займає проблема мотивації керівників, які
являються ключовими співробітниками. Ситуація ускладнюється
тим, що якщо на звичайних співробітників традиційні мотиваційні
заходи мають достатньо високий вплив, то топ-менеджери потребують набагато складніших методів стимулювання. Тому необхідність застосування нестандартних методів стає особливо гостро при
стимулюванні праці том-менеджерів.
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Основною сучасною формою стимулювання топ-менеджерів
являється компенсаційний пакет, який складається з двох частин:
постійної (фіксована заробітна плата) і змінної (виплати, прив’язані до результатів діяльності керівника або компанії, бонус, опціон,
участь в прибутку). Мотивуючий ефект мають як фіксована, так
і змінна частини. Фіксована частина стимулює розвиток якості
особистих та професійно-кваліфікаційних характеристик топ менеджера. Змінна частина заробітної плати стимулює заінтересованість у результатах праці.
Найпоширеніша форма виплати змінної частини заробітної
плати — бонус. Він виплачується за результатами діяльності менеджера раз на квартал, півріччя або на рік і складає від 20 до 150%
річної заробітної плати. Однак, організація виплати бонусів за
результатами діяльності достатньо складна і має значну кількість
негативних наслідків. Одними з яких є відсутність мотивації у підвищенні результатів праці в наслідок складності простеження
зв’язку між результатами діяльності топ-менеджера та розміром
сплачених «бонусів», висока коштовність бонусних програм.
Системою, що заохочує діяльність, орієнтовану на довгостроковий розвиток компанії, збільшення її капіталізації, командну
роботу є опційні програми. Опціони дають право купувати акції
фірми за певною ціною протягом фіксованого періоду. Зазвичай
період пропозиції опційної програми складає 10 років. Ціна встановлюється за поточною ринковою ціною. Але зустрічаються
й інші варіанти: наприклад, дисконтні програми пропонують «ціну
виконання» нижче поточної ринкової; преміальні опціони — вище;
індексні програми прив’язують її до галузевого або ринкового
індексу. В Україні опційні програми поки не набули широкого розповсюдження. Причин декілька: по-перше, недостатньо розвинений ринок — акції переважної більшості компаній не продаються
на біржі; по-друге, не цілком сформована довіра до довгострокових
зобов’язань компанії.
Нестандартний, інноваційний підхід є бажаним у всіх галузях.
Проте, при всякому підході до створення системи мотивації головне — обрати правильні мотиваційні заходи. На жаль, в мотивації не
існує уніфікованого підходу — потрібно шукати індивідуальний
підхід до кожного.
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ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
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Кияниця М.
група МЗЕД–51/12,
спеціальність «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Інститут економіки та менеджменту,
Науковий керівник: Іваницька Л. Л., к. е. н., доцент

Сучасний етап розвитку податкової системи держави підвищує
роль митного оподаткування як однієї з найбільш значущих сфер
державного регулювання економіки, що тим самим суттєво впливає на формування нової системи міжнародних відносин, становлення справедливої, оптимальної й ефективної системи оподаткування, дієздатних суб’єктів зовнішньоекономічних процесів
і світової торгівлі.
Як відомо, основу системи митного оподаткування становлять
митні платежі, які являють собою митні податки і збори, що
обов’язково сплачуються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при преміщенні товарів і транспортних засобів через митний
кордон України. Таким чином, можна стверджувати, що митні платежі є складовою економічною політики держави, а система митного оподаткування — активним фактором розвитку системи господарювання.
На протязі 2012–2013 рр. в митному регулюванні здійснено ряд
суттєвих змін.
По-перше, з 1 червня 2012 р. вступив в дію новий Митний кодекс
України. Відповідно до положень нового Кодексу збільшуються
норми ввезення товарів на територію України без оподаткування
для фізичних осіб. Громадяни матимуть право ввозити на митну
територію України без сплати будь-яких податків товари у несупроводжуваному багажі, міжнародних поштових та експрес-відправленнях вартістю до 300 євро (поріг збільшено з 200 до 300 євро).
У ручній поклажі або супроводжуваному багажі дозволяється ввозити без сплати будь-яких податків товари (крім підакцизних)
вагою до 50 кг через авіаційні пункти пропуску на суму до 1000
євро, через всі інші пункти пропуску — до 500 євро (до 01.06.12 така
сума складала 200 євро). Дана норма застосовується у разі, якщо
громадянин в’їжджає на територію України не частіше одного разу
протягом однієї доби.
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Якщо у ручній поклажі або супроводжуваному багажі ввозитиметься товар, загальна вартість та/або вага яких перевищує вказані
вище обмеження, але на суму до 10 тис. євро, то громадянином
сплачуються ввізне мито у розмірі 10% (зменшення на 10%) та
податок на додану вартість, визначений Податковим кодексом.
При цьому товари підлягають обов’язковому письмовому декларуванню.
По-друге, Указом Президента України від 24.12.12 №726/2012
утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації
Державної митної служби України та Державної податкової служби
України. На Міністерство також покладено функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. Утворення Міністерства доходів і зборів України стало
черговим свідченням нашого прагнення розвивати податкову політику в європейському тренді. Концентрація всіх функцій, пов’язаних з адмініструванням податкових та митних платежів, у рамках
єдиної структури – це шлях, який обрали багато провідних країн,
у тому числі Великобританія, Данія, Латвія, Канада.
Вперше в історії незалежної України ми маємо у складі центральних органів виконавчої влади відомство, яке, по-перше, несе
на собі всю повноту відповідальності за наповнення державного
бюджету. По-друге, створено організацію, що є повноцінним регулятором інвестиційного клімату та умов ведення бізнесу з точки
зору повноважень та компетенції.
Наразі Порядком передбачено, що митні платежі не нараховуються та грошова застава не сплачується: при тимчасовому ввезенні транспортних засобів особистого користування на митну територію України громадянами-нерезидентами на термін, що не
перевищує одного року, за умови реєстрації таких транспортних
засобів у відповідних органах іноземних держав; при тимчасовому
ввезенні, громадянами-резидентами, які перебувають на тимчасовому консульському обліку у відповідній консульській установі
України за кордоном, на строк, що не перевищує 60 днів (протягом
одного календарного року), транспортних засобів особистого користування, що відповідають умовам абзацу 4 ч. 3 статті 380 Митного
кодексу України (за умови подання митному органу документів, що
підтверджують право власності громадянина на такі транспортні
засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни).
Таким чином, на сучасному етапі в Україні відбувається ряд суттєвих змін в законодавстві, в організації роботи державних органів
330

в сучасних умовах

Секція 1

влади, проте вони повинні надати поштовх до європейського рівня
розвитку. Наявність єдиного центру управління зробить процес
прийняття рішень швидким та ефективним, і держава встигатиме
реагувати на стрімкі зміни економічної кон’юнктури, актуальні
тенденції, нагальні потреби платників.

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Куцан М. С.
ІІІ курс, група ФН–31, спеціальність «Фінанси та кредит»
тел. +380634729949
Науковий керівник: Іваницька Л. Л., к. е. н., доц.

Актуальність проблеми полягає в тому, що на сьогоднішній день
енергоефективність та енергозбереження є пріоритетними напрямами енергетичної політики більшості країн світу. Це обумовлено
вичерпанням невідновлювальних паливно-енергетичних ресурсів
(ПЕР), відсутністю реальних альтернатив їх заміни, наявністю
ризиків при їх виробництві і транспортуванні.
Таблиця 1

Рік
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Використана електроенергія. млн. кВт.год
150721,0
150768,3
147483,4
134505,7
147890,6
148528,4

Аналізуючи таблицю 1, ми можемо спостерігати що протягом
шести років споживання електроенергії виросло на 2192,6 млн.
кВт.год. Використання паливно-енергетичних і сировинних ресурсів
на сьогодні зростає значними темпами. На кожного жителя планети
виробляється 2 кВт енергії, а для забезпечення загальновизнаних
норм якості життя необхідно 10 кВт. Такий показник досягнутий
лише у розвинених країнах світу. У зв’язку з цим нераціональне
використання енергії у поєднанні зі зростанням народонаселення
та нерівномірним розподілом паливно-енергетичних ресурсів
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різних країн та регіонів призводить до необхідності нарощення їх
виробництва.
Проте енергетичні ресурси планети обмежені. При запланованих темпах розвитку ядерної енергетики сумарні запаси урану
будуть вичерпані в перші десятиліття ХХІ ст. Проте, якщо витрати
енергії будуть на рівні енергетики теплового бар’єру, то всі запаси
невідновлювальних джерел енергії згорять у перші десятиліття.
Тому з точки зору матеріально-речового змісту основними причинами загострення паливно-енергетичної та сировинної проблем
є зростання масштабів залучення у виробничий процес природних
ресурсів та їх обмежена кількість на планеті.
Шляхи вирішення паливно-енергетичної та сировинної глобальних проблем. Основними шляхами вирішення паливно-енергетичної та сировинної проблем з точки зору матеріально-речового
змісту суспільного способу виробництва є:
– зміна механізму ціноутворення на природні ресурси. Так,
ціни на них у слаборозвинених державах диктують великі ТНК, які
зосередили у своїх руках контроль на природними багатствами. За
даними ЮНКТАД, від трьох до шести ТНК контролюють 80–85%
світового ринку міді, 90–95% світового ринку залізної руди, 80%
ринку бавовни, пшениці, кукурудзи, кави, какао інше;
– об’єднаним зусиллям розвинених держав протиставити стратегію об’єднання дій країн-експортерів паливно-енергетичних та
паливних ресурсів. Ця стратегія повинна стосуватися об’єму добування всіх видів ресурсів, квот їх продажу на зовнішніх ринках
інше;
– оскільки розвинені країни і ТНК намагаються здійснювати
лише первинну обробку мінеральної сировини в країнах, що розвиваються, то останнім необхідно нарощувати випуск готової продукції, що дозволило б їм значно збільшити доходи від експорту;
– проведення прогресивних аграрних перетворень;
– об’єднання зусиль всіх країн для вирішення глобальних проблем, значно збільшити витрати на усунення екологічної кризи за
рахунок послаблення перегонів озброєнь та скорочення воєнних
витрат.
– використання комплексу економічних заходів управління
якістю навколишнього середовища, в тому числі субсидій та дотацій.
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ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ
Черненко О. В.
група МЗЕД 51/12,
спеціальність «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Інститут економіки та менеджменту
Науковий керівник: Іваницька Л. Л., к. е. н., доцент

16.05.2008 р. Україна стала Членом Світової організації торгівлі
(СОТ). Протокол про приєднання України до Марракеської Угоди
про створення СОТ підписано в Женеві 5.02.2008 р., а 10 квітня
2008 року Верховна Рада України ратифікувала цей Протокол, який
набув чинності 16 травня 2008 року.
Разом з тим, сьогодні, через п’ять років після вступу, звучать
багато скептичних оцінок щодо правильності вибраного шляху
і поспішності рішень. Перш за все, СОТ — це, в першу чергу, правова та інституціональна основа міжнародних багатосторонніх торговельних відносин, основними функціями якої є нагляд за виконанням домовленостей, що є невід’ємною частиною Угоди про
створення СОТ; забезпечення швидкого та ефективного вирішення
торговельних суперечок між країнами-членами; оцінка їх торговельного потенціалу; співробітництво з іншими міжнародними організаціями та надання технічної допомоги державам, що розвиваються, найменш розвиненим та країнам з перехідною економікою.
Існує велика кількість думок, де одні експерти наводять свої
аргументи та отримують контраргументи стосовно тих чи інших
переваг та недоліків.
З моменту вступу України до СОТ вона отримала такі переваги
, як торгівельні ринки більше ніж 150 країн світу, разом зі зменшенням тарифних та нетарифних обмежень , скасування квот на продукцію великих металообробних комбінатів, тримання можливості
захисту інтересів українських виробників згідно з процедурою розгляду торговельних спорів, доступ до дешевших комплектувальних,
устаткування і сировини, забезпечення недискримінаційного транзиту товарів та послуг та інше.
Але разом з тим Український ринок зазнав часткового скорочення у зв’язку зі зменшенням части малих та середніх підприємств
на ринки зарубіжних країн, до того ж слід зазначити, що велика
кількість осіб з високим кваліфікаційним рівнем покинула територію
України задля вигідніших умов праці, товарна продукція українського
виробництва не витримує конкуренції більш якісних товарів тієї
ж категорії , специфічна «реформа» податкової система та інше.
333

Секція 1

Економічні перспективи України

Для вирішення проблемних ситуацій пропоную внести зміни до
законодавства для покращення ринкової ситуації:
– по-перше слід ввести дотації малому та середньому бізнесу,
адже даний тип бізнес основ несе значні збитки у зв’язку з конкуренцією та політикою держави;
– ввести програми оновлення обладнання задля збільшення
можливостей конкурентної спроможності товарів на ринках Європи,
для цього можна ввести державні кредити з низькими відсотками;
– пропоную змінити систему налого-обкладання для великих компаній , адже основна їх частина належить магнатам, які можуть собі
дозволити утримання, збільшивши часту виплат у державну скарбниці;
– змінити законодавство збільшивши відповідальність підприємств перед державою у випадку підпільної або незаконної діяльності;
– збільшити відповідальність держави у випадку зловживання
органами контролю своєю владою, що буде стимулювати підприємців вести більш відкриту політику.
Таким чином ввівши хоча б частину з запропонованих заходів
можна мінімізувати вплив тих негативних факторів, які виникли
при вступі України до Світової Організації Торгівлі, тобто можна
буде реалізувати усі можливості від ведення великим бізнесом своїх
«ігор» на ринку Європейського Союзу і в свою чергу максимізувати
та стимулювати активність та створення нових середніх та малих
підприємств на теренах нашої держави.
Разом з тим зміни до законодавства дозволять збільшити відповідальність як держави , так і підприємств одне перед одним, що не
тільки покращить стосунки між сторонами, а й дасть можливість
вивести велику частину підприємств з тіні.

ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА США
Шевчук С. Л.
ІІІ курс, група ФН-31, спеціальність «Фінанси та кредит»
тел. +80933410772,
Науковий керівник: Іваницька Л.Л., к.е.н.

Головними проблемами політичних відносин України та США є:
1. Розвиток американської програми ПРО в Європі, нарощення
військової присутності США в регіоні центрально-східної Європи
створюватиме певні проблеми для України, оскільки викликатиме
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збільшення напруги щодо цього через позицію Росії, яка абсолютно не буде схвалювати такий розвиток подій.
2. Конкуренція у сфері ядерної енергетики.
3. Розвиток видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря.
4. Україно-російське військово-технічне співробітництво, яке
також відслідковуватиметься з боку США, і очевидно викликатиме
певний вплив з боку Штатів.
5. Локальні конфлікти.
Головним українсько-американським міждержавним органом,
діяльність якого спрямована на реалізацію положень Хартії стратегічного партнерства, є двостороння Комісія стратегічного партнерства
(КСП), в якій спів-головують Міністр закордонних справ України і
Державний секретар США. Її перше засідання відбулося у грудні
2009 р. в Вашингтоні, всього відбулося три засідання.
КСП координує діяльність шести міжгалузевих механізмів, до
компетенції яких віднесено питання політичного діалогу і верховенства права, нерозповсюдження та експортного контролю, енергетичної і ядерної безпеки, науки і технологій, торгівлі й інвестицій, а також оборони. Діалог у торговельно-економічній сфері
інституційно-організований у формі двосторонньої Ради з питань торгівлі і інвестицій. 11-14 квітня 2010 р. Президент України В. Ф. Янукович здійснив робочий візит до США для участі в Саміті з ядерної
безпеки, в рамках якого мав зустріч із Президентом Б. Обамою.
Глави обох держав підтвердили наміри поглиблювати двосторонні
відносини на основі Хартії про стратегічне партнерство та посилювати роботу міжгалузевих механізмів за координуючої ролі Комісії
стратегічного партнерства. У Спільній заяві за результатами зустрічі зафіксовано спільні інтереси і цінності, що поділяють Україна і
США, зокрема — територіальна цілісність, економічна свобода,
енергетична безпека, співпраця в галузі оборони, міжлюдські контакти, демократія, верховенство закону; унікальний внесок нашої
держави у справу ядерного роззброєння; зміцнення співпраці
у сфері мирного використання атомної енергії, в т. ч. розвиток
українських потужностей у сфері ядерних досліджень і зусилля з
диверсифікації постачань палива для української атомної енергетики; продовження спільної роботи над забезпеченням ядерної
безпеки, в т. ч. зусилля із убезпечення Чорнобильського ядерного
реактору. У документі були зафіксовані також рішення України
позбутися запасів високозбагаченого урану до часу проведення
наступного Саміту з ядерної безпеки та намір нашої держави вивезти
значну частину цих запасів вже до кінця 2010 р., що було виконано
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в результаті тісної і ефективної співпраці обох сторін. У свою чергу,
Сполучені Штати підтвердили готовність надати необхідну технічну й фінансову допомогу на підтримку зусиль з переведення
цивільних ядерних дослідницьких лабораторій на роботу з низькозбагаченим урановим паливом, що стає світовим стандартом у ХХІ
столітті. Відбулися двосторонні зустрічі Президента України
В.Ф.Януковича і Президента США Б.Обами в рамках XVІІ саміту
держав Центральної Європи (27 травня 2011 р., м. Варшава) та 66-ї
сесії ГА ООН (21 вересня 2011 р., м. Нью-Йорк). Зустріч Президента України В. Ф. Януковича та Президента США Б. Обами 27 березня 2012 р. в рамках Сеульського саміту з ядерної безпеки засвідчила продовження діалогу стратегічного партнерства між лідерами
обох держав та важливу роль, що відіграє Україна на напрямку
ядерного роззброєння та нерозповсюдження. Українсько-американський політичний діалог на найвищому рівні також позначився
зустріччю Президента України В. Ф. Януковича з Держсекретарем
США Х. Клінтон 4 лютого 2012 р. в рамках Мюнхенської конференції з питань політики безпеки, візитами Глави української держави до м. Чикаго для участі у засіданні Північноатлантичної ради
НАТО у форматі країн-контрибуторів Міжнародних сил сприяння
безпеці в Афганістані (20-21 травня 2012 р.) і до м. Нью-Йорк для
участі у заходах у рамках 67-ї сесії ГА ООН (24-26 вересня 2012 р.).
Двосторонні контакти високого рівня протягом 2012 р. включали візит
в Україну Помічника Держсекретаря США з питань Європи та
Євразії Ф. Гордона, візити до США Першого Віце-прем’єр-міністра —
Міністра економічного розвитку і торгівлі А. П. Клюєва, Міністра
соціальної політики С. Л. Тігіпка, Віце-прем’єр-міністра України –
Міністра охорони здоров’я Р.В.Богатирьової, візиту Віце-прем’єрміністра України — Міністра інфраструктури України Б. В. Колеснікова, Міністра аграрної політики М. В. Присяжнюка, Міністра
палива та вугільної промисловості України Ю. А. Бойка, Голови
Національного банку України С. Арбузова, керівництва інших
міністерств і відомств нашої держави, народних депутатів України.
Велика увага надається розширенню контактів між обома країнами, виведенню їх за межі обох столиць. Цьому сприятимуть проекти —
щодо встановлення і розширення побратимства на рівні міст обласного значення України та впливових міст США, а також щодо активізації існуючих і налагодження нових зв’язків між вищими
навчальними закладами України і США. У рамках міжрегіонального співробітництва побратимські зв’язки встановлено між 23 містами двох країн.
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ
В НОВИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Баліцький С. А.
ІІ курс, спеціальність «Режисура видовищно-театралізованих
заходів», Канівське училище культури і мистецтв,
к. тел. (097) 027-64-14
Науковий керівник: Сокур Л. А., вчитель-методист

В умовах глобалізаційних тенденцій, що спостерігаються в сучасному світі, дедалі менше місця лишається, власне, національному, такому, що вирізняє націю з-поміж інших та сприяє самовизначенню молодої людини в процесі її соціалізації. Глобалізаційні
процеси охоплюють усі сфери суспільного життя — економіку,
політику, культуру, освіту, сприяючи їх інтеграції та уніфікації у відповідності з міжнародними зразками. Здебільшого ці явища можна
охарактеризувати як позитивні, проте, дедалі у молоді все частіше
зникає з переліку особистісних рис така риса, як патріотизм.
Відтак, стоїть питання, чи є в умовах світової інтеграції та глобалізації місце патріотизму? Чи потрібен він? Чи можливо він давно
перетворився на анахронізм, що в нових соціокультурних реаліях
відходить в минуле?
Щоб дати відповіді на ці питання, слід з’ясувати, що ми будемо
розуміти під поняттям патріотизму. Аналіз довідкової літератури
показав, що сьогодні в науці існує понад 50 різних визначень даного поняття. Значна частина визначень патріотизму в своїй основі
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містить ключові поняття «любові до Батьківщини» [1, с. 461; 2,
с. 751; 3, с. 356], «відданості Батьківщині» [4, с. 387; 5, с. 740; 6,
с. 358], «готовності» служити інтересам Батьківщини [7, с. 247; 8,
с. 223; 9, с. 307] тощо.
Навіть у найпростіших визначеннях патріотизму криється глибинна людська сутність, що виражається словом «любов». Чи
можна заборонити людині любити, зберігати відданість, бути готовим до звершень в ім’я цієї любові? Звісно ж, ні. Любов — це основа людської сутності. То чому ж у нових умовах любов до
Батьківщини, відданість і готовність служити її інтересам дедалі
стає поняттям більш абстрактним, ніж практично-дієвим.
Ці обставини спонукають нас до розуміння того, що патріотизм —
це більше ніж узагальнене ставлення до Батьківщини, що визначається словом «любов» — це набір ціннісних орієнтацій людини
у всіх сферах соціокультурного та суспільно-політичного буття.
З огляду на наше розуміння, найбільш влучним є визначення дослідниці О. Г. Коркішко, яка пропонує під патріотизмом розуміти
«духовно-моральний принцип життєдіяльності особистості, який
характеризується відповідальним ставленням людини до рідного
краю, до Батьківщини, до народу, активною працею на благо
Вітчизни, примноженням її багатств, розбудовою науки та культури, захистом свободи та честі своєї держави» [10, с. 49].
Отже, патріотизм — це духовно-моральний принцип. А принципи, в основі яких лежать духовні та моральні ціннісні орієнтири, не можуть бути пережитками. Відтак, патріотичний вакуум, що
сформувався в сучасному суспільстві необхідно заповнювати якісним національним компонентом, здатним сформувати гідного громадянина своєї держави, справжнього патріота Вітчизни.
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НАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН
Биньковська І. Є.
ІІІ курс, група Дк(б),
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Тернопільський коледж, к. тел. (067)-890-30-61
Науковий керівник: Сокол З. С., к. філос. н.

Структура суспільних відносин надзвичайно складна. Крім соціально-класових, що займають в ній центральне місце, сюди входять і національні відносини, які відіграють важливу роль в житті
суспільства. Вони знаходять свій прояв в економічному і політичному житті, в галузі ідеології і культури, в сімейних відносинах,
в побуті. Національні відносини є взаємовідносинами людей, що
належать до різних етносів ( націй, народностей, етнічних груп).
Проблеми розвитку націй, міжнаціональних відносин, завжди
були і залишаються одними із самих гострих і драматичних. Наочно
переконують у цьому останні події у ряді республік колишнього
СРСР, де на фоні політичного протистояння склався фактичний
розкол за національною ознакою. Аналогічне становище склалося
в Югославії. Національне питання залишається складною внутрішньою проблемою Великобританії (Ольстер), у Бельгії (фламандсько-валлонський конфлікт), в Канаді (англо-канадський і франко-канадський конфлікт), у США (негритянське, мексиканське
питання) і т.д.
Людство складається з багатьох різних етносів, тобто народів.
Давньогрецький термін «етнос» етимологічно означає «народ»,
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«плем’я», «зграя», «натовп», «група людей» тощо. Нині «етнос»
вживається як науковий термін для визначення всіх типів етнічних
спільностей, а «народ» набув соціально-політичного і геополітичного значення. Найбільш раньою історичною спільністю людей
було плем’я , яке об’єднувалося в два або декілька родів і мало свою
мову, територію, свої звичаї і традиції. Основою етнічної спільності тут виступають кровно-споріднені зв’язки.
За сучасних умов вершинного розвитку соціально-етнічної
спільності є нація. Сьогодні у визначенні поняття нація є немало
новацій. Зокрема, подоланий формаційний критерій у визначенні
поняття рід, плем’я, народність, нація, за яким кожній економічній
формації відповідала певна спільність людей. Нації характеризуються особливістю способу життя, національною самосвідомістю,
історичною пам’яттю, що відображають інтереси, цінності, традиції даного народу. В самому понятті «нація» важливі насамперед ті
ознаки, які забезпечують цілісність певного народу, його економічних, культурних інтересів, а також його здатність вступати в контакт з іншими народами.
Ряд західних політологів слушно вважають. що нація формується на етнічній основі і що цей процес має три стадії (фази, етапи):
академічну, культурну і політичну. На академічні стадії національна
група збирає і публікує народні пісні, міфи, легенди, прислів’я.
Національна історія або міфологія (а історія в житті нації часто
пов’язана з міфами) завжди зв’язана з даною природою, даним ландшафтом, з конкретним місцем. До культурної фази віднесено становлення літературної національної мови, функціонування її в
освітніх закладах, вживання мови в науці, технічній літературі.
Політичний, третій етап — це той період, коли нація, об’єднана
спільною мовою, прагне державного самовизначення, незалежності.
Необхідно також розрізняти поняття «нація» і «національність».
Термін «національність» вживається для визначення приналежності громадян до тієї чи іншої етнічної спільності. Але вони не живуть
на території нації,. До якої належать. Наприклад, канадські українці є українцями за національністю, а канадцями за громадянством.
Отже, якщо поняття національності є етнографічним, нації — етнополітичним, то народу — геополітичним і соціальним. Воно означає все населення певної країни. Наприклад, народ України і т. д.
Об’єктивним законом розвитку націй і національних відносин
є суперечність між інтернаціональним і національним, що виступає
основною суперечністю, рухає цей розвиток вперед. Суперечність
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між національним та інтернаціональним носить універсальний характер, і в цьому розумінні національні процеси в Україні, будучи частиною загальносвітових тенденцій в розвитку національних відносин.

ВЧЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО НООСФЕРУ
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СВІТОГЛЯД
СУЧАСНОЇ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ
Білоус Н.В.
І курс, група ПО-11/12,
спеціальність «Політологія»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
к. т. (098) 210-64-31
Науковий керівник: Кочура Н. М., к. ф. н., доцент

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників
розвитку суспільства, а проблема формування її світогляду — однією
з провідних у соціумі. Для того, щоб формування молоді відбувалося
адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з’ясувати її труднощі та проблеми. Серед них
є традиційні — дружба, пошуки сенсу життя, створення сім’ї тощо.
Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального
життя. Йдеться про вибір професії, життєвого шляху, самовизначення, професійну мобільність тощо. Не менш актуальними
є здоров’я, освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками.
Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо обходитися простим констатуванням позитивних чи негативних фактів життєдіяльності молодих людей. Потрібен глибокий системний аналіз
буття молоді, чим і покликана займатися соціологія молоді. Для
підтвердження гостроти проблеми нами було проведене соцопитування в м. Києві серед молоді віком 15–22 років, стосовно
проблем, які їх турбують.
З метою визначення соціальних проблем, що найбільше непокоять
українську молодь, респондентам було запропоновано визначити
своє ставлення до деяких з них, а також назвати проблеми, які
молоді люди найчастіше обговорюють зі своїми друзями.
До проблем, які найбільше турбують молодь, респонденти
віднесли: безробіття (55%), загальне зниження рівня життя (37%),
зростання злочинності (36%), підвищення цін (45%), зубожіння
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населення (31%), наркоманію (25%), низький рівень заробітної
плати (42%), СНІД (23%).
Таким чином, в сучасній Україні, вирішення виникаючих у молодіжній сфері соціальних проблем не може бути реалізоване без
організації соціальної роботи, розгортання діяльності соціальних
служб для неповнолітніх і молоді. Соціальна робота серед молоді
розглядається як забезпечення найбільш сприятливих соціальноекономічних умов розвитку кожної молодої людини, що сприяє
соціальному становленню особистості, знаходження нею усіх видів
свобод і повноцінної участі індивідів у житті суспільства. І саме тут
доцільно буде згадати про російського вченого В. І. Вернадського,
який удосконалив та надав більш матеріалістичного змісту поняттю
«ноосфера», яке свого часу було введено в обіг на початку ХХ ст.
французькими дослідниками П. Тейяром де Шарденом і Е. Леруа.
Ноосфера — сфера розуму, сфера взаємодії суспільства і природи,
в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним фактором розвитку. Ми вважаємо, що для побудови демократичної та
процвітаючої держави, необхідно використовувати у практичній
діяльності моделі по створенню «розумного суспільства», тобто суспілства громадян, які спроможні будуть відповідати за власні вчинки,
на прикладі вчення про ноосферу Володимира Вернадського, коли
фахівці з різних областей наук, спільно співпрацюватимуть для
досягнення поставлених цілей в різнобічних напрямках, тим паче, не
обмежуючись лише словесною формою. На цих шляхах, на наш
погляд, можна мати дієві результати з вирішення проблем, повязаних
зокрема, з вихованням молоді в сучасному українському суспільстві.

УКРАЇНА — СПІВЗАСНОВНИЦЯ ООН
Білоус Н. В.
І курс, група ПО-11/12, спеціальність «Політологія»,
Університет «Україна»,
тел. (098) 210-64-31
Науковий керівник: Афанасьєв Б. А., к. е. н., доцент

Актуальність теми зумовлена вивченням України, як молодої,
суверенної держави, яка співпрацює і має ділові та партнерські відносини з багатьма організаціями світу у багатьох сферах, особливо
з представниками Організації Об’єднаних Націй.
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Організація Об’єднаних Націй (ООН) — міжнародна організація, заснована 24 жовтня 1945 р. (ця подія відзначається щорічно)
на конференції у Сан-Франциско (США) на підставі Хартії
Об’єднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є:
підтримання і зміцнення миру міжнародної безпеки та розвиток
співробітництва між державами світу. Головні органи ООН: Генеральна Асамблея (ГА), Рада Безпеки (РБ), Секретаріат (генеральний секретар обирається Генеральною Асамблеєю за рекомендацією
Ради Безпеки на 5 років), Міжнародний Суд, Економічна і Соціальна Рада, Рада з Опіки; штаб-квартира розташована у Нью-Йорку.
Члени-засновники — 51 держава (в т. ч. Україна). Станом на 1998 рік
ООН нараховувала 185 держав-членів. З 14 липня 2011 року має 193
держави-члени [С.Б. Крилов «История создания ООН», Вид-во
ИМО, Москва, 1960 р. — с. 165; C. Г. Шеретов «Международные
организации системы ООН» Алмата (Казахстан): НИЦ КОУ, 2008 г. —
с. 384]. Організація фінансується з обов’язкових та добровільних
внесків від своїх держав-членів, і користується 6 офіційними мовами: арабська, китайська, англійська, французька, російська та
іспанська.
Як одна з держав-засновниць ООН, Україна неухильно дотримується цілей та принципів Статуту Організації, робить суттєвий
вклад у її діяльність у сферах підтримання міжнародного миру та
безпеки, роззброєння, економічного та соціального розвитку,
захисту прав людини, зміцнення міжнародного права тощо. На сьогоднi Україна є членом Комітету з програми i координації, Спеціального комітету з операцій з підтримання миру, Комітету з внесків,
Комітету з використання космічного простору в мирних цілях,
Комітету з питань здійснення невід’ємних прав палестинського
народу, Консультативного комітету з навчання, вивчення, розповсюдження та ширшого визнання міжнародного права, Комітету
з енергетики та природних ресурсів, Комісії з роззброєння, Комісії
з народонаселення та розвитку, Комісії по боротьбі з наркотичними засобами, Виконавчої ради Програми розвитку ООН, Фонду
ООН з питань народонаселення, Виконавчої ради Дитячого фонду
ООН (ЮНІСЕФ) та ін. Наша країна стала ініціатором проведення
у червнi 2001 року Спеціальної сесії ГА ООН з питань ВІЛ/СНІД,
яка визначила пріоритетнi напрямки активізації боротьби світової
спільноти з цією епідемією [Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. К.: Либідь, 1995р. — с. 15; Рукен Текеш Калікусу
«Рамкова програма допомоги ООН для України» 2005 р. Київ — с. 32].
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Таким чином, участь у діяльності ООН для України є однією
з найбільш важливих сфер її зовнішньополітичних інтересів, каналом виходу на різноманітні галузі міжнародного, економічного,
науково-технічного і гуманітарного співробітництва, засобом запозичення світового досвіду, міжнародної допомоги у здійснені програм свого державного становлення і сталого розвитку. І саме попередні дії мають стати поштовхом до подальшого розвитку України,
як співзасновниці ООН враховуючи перемоги — поразки минулого
та сьогодення. Тільки злагоджена допомога всіх верств населення
надасть можливість рухатись вперед до щасливого мирного заможного квітучого майбутнього, де досягнення виявляться більшою
мірою продуктивними та успішнішими, задовольняючи потреби не
лише держав — членів, але і майбутніх учасників цієї міжнародної
спільноти.

ПРОБЛЕМА ОКЦИДЕНТАЛІЗМУ
ЯК ВИЯВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Бойко Т. І.
канд. філос. наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук,
глобалістики та соціальних комунікацій

Формування національної ідентичності поєднує в собі як об’єктивні маркери, пов’язані з ознаками нації, на зразок спільності
походження, культурної основи, так і суб’єктивні переживання,
спрямовані на усвідомлення важливості для особи цінностей, орієнтацій, стилю життя конкретного утворення. Такий «комунікативний простір спілкування», символічно-смисловий зв’язок культури
та суспільства дає можливість узагальнити певні психологічні риси
спільноти.
Виявлення власної ідентичності на перетині конкуруючих
впливів, які за словами В. Старосольського, набували рис «Москва
чи Варшава» в XVI ст., та «Схід чи Захід» в сучасності (з Москвою,
як синонімом Сходу, чи з Європою, як синонімом Заходу), в широкому розумінні виявляється в понятті «орієнталізм» (налаштованість на Схід) та «окциденталізм» (співмірність із Заходом). Сам
процес усвідомлення приналежності до української нації грунтується на просторово-часових показниках, що засвідчують вплив
географічного середовища (порубіжжя, зона фронтиру, ліво і пра344
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вобережжя), етногенетичних процесів, політичних підлеглостей
минулого, які по сьогоднішній день впливають на світосприйняття
українця. Загострення почуття співпричетності до Заходу відчувається кожного разу, коли відбувається наступ на українське і окреслюється загроза з іншого боку.
Серед прихильників психологічного окциденталізму України
можна виділити політичний підхід Д.Донцова, що розглядав
Україну як історичний аванпост Європи проти Росії, ідею культурної приналежності України до Заходу Івана Мірчука, концепцію
психологічного окциденталізму В.Яніва. Близькими є месійні засади об’єднання Сходу і Заходу В.Липинського, що спробував вирішити внутрішній дисбаланс різних зовнішніх впливів в українській
історії, так і концепція рівноваги І. Лисяка-Рудницького, який розрізняє східні естетичні орієнтації та західне соціально-політичне
структурування України як синтез двох культур.
До психологічних підстав західного способу організації соціокультурного життя України можна віднести: динамізм, індивідуалізм та вольові поривання. Активність та динамічність європейського світу породила відповідального за свою долю індивіда, який
противиться деспотії, виборює власну свободу та оформляє її в правових рамках. Д. Чижевський наголошує на важливості визначення
великої цінності кожного індивідума — права кожної людини на
власний шлях.
Аналізуючи український варіант окциденталізму В.Янів не
заперечує значення межового розташування України, східних ментальних впливів: загостреної чуттєвості, бажання спокою, що пояснює толерантність, пасивізм, який однак не скотився до байдужості загалу. Найдієвішою ознакою політичного життя спільноти
виступає раціональне вольове начало. Парадоксом України став
неконтрольований індивідуалізм: «В неволі ми опинилися тому, що
надмірно любимо волю» [1, с.139]. Дану психологічну схильність
В.Янів пояснює бажанням самопіднесення, стиранням відмінностей між соціальними верствами, спротивом приниженню, що проявляється в національній гордості, однак призводить до державного розпорошення, до атомізації життя, «небажання визнавати
провідну роль одиниці, групи чи інституції». Разом з тим, традиціоналізм пов’язаний з селянським корінням нації дозволив зберегти у
політичних репресіях культ минувшини та сформувати авторитет
ідеї самостійності, за яку необхідно боротися, однак яка не набула
рис достатньої експресивності.
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Отже, визначаючи геостратегічні та культурні орієнтири власної ідентичності необхідно зважати, що український народ є передусім народом західної культури, але одним з найбагатших на східні впливи.
Список використаних джерел
1. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. — Мюнхен,
1993. — 225 с.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТУАЛЬНІСТЬ
АДЕКВАТНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ТЯЖКОХВОРИХ
(НЕВИЛІКОВНИХ) В УКРАЇНІ
Вольф О. О.
аспірант Університету «Україна»,
БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги»,
к. т. 097 14 17 456
Науковий керівник: Бебик В. М., д. політ. н., професор

Врегулювання питань щодо забезпечення прав тяжкохворих
може мати наслідки для політичних процесів і інститутів в Україні.
Кількість потребуючих паліативної та хоспісної допомоги становить близько 2 млн осіб, тобто, ця проблема торкається майже
кожної родини.
Декларування наміру покращення ситуації у даній сфері та конкретні заходи з втілення цих намірів можуть сприяти позитивному
іміджу політичних інститутів. Спроби використати цю тему в якості суспільно важливої і значущої, що особливо активізувалося під
час виборів до Верховної Ради України (жовтень 2012 р.) свідчать
про розуміння цього деякими фігурантами політичного процесу.
Реалізація законних прав різних категорій суспільства, в тому числі
і тяжкохворих, легітимізує політичні рішення та органи державної
влади, що забезпечує їм підтримку населення, визначає межі та
можливості діяльності як опозиції, так і правлячих структур.
Реалізація політики, яка враховує потреби тяжкохворих і спрямована на реалізацію їхніх прав в умовах сучасних суспiльно-полiтичних реалiй в Українi, з одного боку, посилює iнтеграцiйнi можливостi політики в суспiльствi. З iншого боку, вирішення таких
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проблемних питань дає можливiсть громадянам прилучатися до
розбудови української держави, вiдродження духовностi та моральностi. Ця соціальна проблема відіграє консолiдуючу роль шляхом
єднання зусиль усіх громадян (незалежно від віку, конфесії, статі,
політико-ідеологічних уподобань) в Українi, зокрема для досягнення певних стратегічних цілей. Під час вирішення цих проблемних
питань активізується співпраця між урядовими та неурядовими
організаціями, посилюється громадянське суспільство. Відповідно
елімінуються тенденції ексклюзії вразливих груп, якими є тяжкохворі та члени їхніх родин, з нормальної діяльності суспільства.
Однією з таких головних, визначальних цілей політичного процесу в нашій державі є євроінтеграція. Забезпечення прав тяжкохворих (невиліковних), добробут, реалізація відповідних соціальних
програм, розвиток людського капіталу є одними з ключових вимог
включення України до спільноти країн, які прийнято вважати
«цивілізованими». Необхідно пам’ятати, що забезпечення прав
найбільш уразливих груп населення виступає як своєрідний індикатор зрілості політики держави.
Негативними суспільно-політичними наслідками незабезпечення прав тяжкохворих (невиліковних) є, передусім, загострення
соціальної напруги, збільшення кількості психічних захворювань
(на фоні депресії, особливо після втрати близької особи), падіння
трудової активності, зменшення ВВП країни, оскільки велика кількість громадян змушені доглядати за тяжкохворими рідними,
падіння життєвого рівня, з чого випливає нівелювання цінностей
навчання. Рівень добробуту в суспільстві впливає на зростання
освітніх потреб громадян, зумовлюється можливості для фінансування сфер охорони здоров’я, соціального захисту, а також освітньої сфери. У свою чергу високий рівень загального економічного
розвитку, високорозвинені ринкові відносини створюють сприятливі умови для наповнення бюджету держави.
Реалізація політики, яка передбачає адекватну реалізацію прав
тяжкохворих відповідно діючого нормативно-правовому актів
і потреб громадян, сприяє оновленню деяких інститутів політичного життя (передусім тих, що причетні до реалізації соціальної політики) на засадах гуманізму.
У суспільно-політичному житті сучасної Україні спостерігається чимало фактів, які підтверджують наявність тенденції щодо
гуманізації політики щодо тяжкохворих, яка обумовлюється гуманістичною спрямованістю політичних процесів у сучасній Україні.
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Це пов’язано з декларацією деякими політичними партіями цінностей верховенства права та гуманізму, домовленостями політичних та
неурядових організацій (особливо у сфері забезпечення права на
адекватне знеболення), персональною участю діячів руху на підтримку ПХД у діяльності органiв мiсцевого самоврядування та державної
влади (в якості членів робочих груп, координаційних рад та інших) і,
навпаки, залучення політичних діячів до руху на підтримку ПХД.
Але необхідно пам’ятати, що в дусі сучасних ідей неолібералізму сучасна соціальна політика повинна ґрунтуватися не на повному перекладанні відповідальності за власний добробут на плечі
індивіда (зокрема, у сфері охорони здоров’я і соціального захисту),
але на розбудові людського потенціалу. Ці норми мають містити
відповідні стратегії та програми розвитку, які можуть розроблятися
та прийматися як державною владою, так і місцевим самоврядуванням. Саме це є однією з ключових засад адекватного забезпечення
прав тяжкохворих у країнах, які прийнято називати цивілізованими.

ГОЛІСТСЬКА ЕТИКА ЯК НОВА ПАРАДИГМА
КОМУНІКАЦІЇ ЛЮДИНИ ТА ПРИРОДИ
Волянюк І. М.
І курс, група ТР(с)–1.1,
спеціальність «Туризмознавство»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к. т. (095) 4634846
Науковий керівник: Ковальчук І. Л., к. філос. н., доцент

Загострення екологічної ситуації свідчить як про необхідність
змін у діяльності людини, у її відношенні до природи, так і у етиці,
з врахуванням цілісності природи, до якої належить і людина, і всі
живі істоти. Щодо оцінки відносин людини до навколишнього
середовища, то переважають такі форми етики, як егоцентристська, гомоцентристська та екоцентристська. Всі вони недостатньо
враховують інтереси навколишнього середовища.
Шляхи вирішення екологічної проблеми пропонуються у голістській етиці А. Маєр-Абіха, його сина К. М. Маєр-Абіха, Якоба
фон Юкскюля, Г. Йонаса та ін. Для українського читача праці
видатних науковців відомі завдяки дослідженням А. М. Єрмоленко, К. І. Карпенко та ін.
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Характерною рисою сучасної доби є орієнтація людини на споживання, акцент уваги на широкий вибір послуг і товарів виробництва. Одне із лапідарних узагальнень про стан сучасної епохи —
«ера масового споживання» — вказує на таку проблему, як хибне
саморозуміння людини в цілісності природи.
Егоцентристська етика, виходячи з ідеї концентрації економічної вигоди, є концепцією, згідно якої благо для індивіда, або корпорації є також благом для суспільства в цілому. Тому природа
постає як сирий матеріал, як ресурс для торгівлі. Гомоцентристська
етика розвивається в руслі ідеї найбільшого блага для найбільшої
кількості людей на найбільш тривалий проміжок часу. Вона віддає
перевагу суспільному, соціальному інтересу, а не індивідуальному,
використовуючи природу. Екоцентризм підкреслює внутрішню
самоцінність всіх природних процесів самих по собі і для себе, розширює розуміння блага для людського співтовариства до розмірів,
які включають також благо біотичної спільноти.
Дані форми етики мають певну обмеженість. Так, егоцентристську етику варто критикувати за індивідуалізм, звеличення інтересів окремих людей (нарцисизм, егоїзм), гомоцентристську етику —
за привілеї для більшості на противагу меншині (тиранія більшості), екоцентристську — за піднесення цілого за рахунок індивідуального. Альтернативою, що трансцендує себе по відношенню до
перерахованих вище проблем, є партнерська етика, яка закликає до
динамічної рівноваги між людьми і природою. При такому підході
А. М. Єрмоленко припускає можливість розглядати природу як
«уявний рівноправний суб’єкт, чи квазі-суб’єкт». Партнерська
етика у більш широкому розумінні розглядає людське співтовариство і біотичне співтовариство у взаємному відношенні один до
одного, в їх обопільній життєвій взаємозалежності. Питання про
ставлення до природи є тим найважливішим положенням, що
зближує партнерську етику і голістську етику Маєр-Абіха.
Антропоцентрична етика має поступитися етиці голістській,
згідно якій людина має відповідати за інше життя, з яким живе
поряд. Започаткував голістську етику в Німеччині Адольф МаєрАбіх. Голістська етика (від грец. holos — цілий, весь) — складник
голістської філософії, тобто філософії цілісності. Її актуальність
для сучасного людства, й українського суспільства зокрема, зумовлена зростанням екологічної кризи. На відміну від радикальних
екологістів, які закликають до простого повернення до природи та
утримуватися від будь-яких дій заради збереження світу,
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К. М. Маєр-Абіх вбачає можливість повернення до природи через
розум і культуру. На відміну від протиставлення культури і природи,
властивого багатьом вченим (зокрема, представникам Франкфуртської школи), К. М. Маєр-Абіх розглядає культуру як людський
внесок в історію природи, завдяки чому природа продовжується
тим, що завдяки людям приходить у світ.
Зміни у відношенні до природи можливі лише в результаті
повороту у суспільній свідомості. Лише тоді, як наслідок, відбудуться зміни форм господарювання.
Таким чином, голістська етика вимагає подолання «центризмів», зростаючого прагматизму, класичної лінійності, фрагментарності світогляду сучасної людини. Основою взаємовідносин людини та природи мають стати партнерські відносини, які можуть
стати, дійсно, людиновимірними і справді відповідальними у світлі
екологічних перспектив ХХІ сторіччя.

КАРПАТСЬКА ПЕРЕДІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОСТІ 1938–1939 рр.
Герасимчук М. М.
ІІІ курс, група Пр-3,
спеціальність «Правознавство»,
Рівненський інституту
Науковий керівник: Боровець М. А., ст. викладач

Актуальність теми очевидна, оскільки не так давно, більше 70-ти
років тому на крихітній частині розділеної тоді між різними державними утвореннями української землі, здійснилася заповітна
мрія українців — створення своєї держави. 15 березня 1939 року
в м. Хуст, на засіданні Сейму було проголошено незалежність
Карпатської України.
Протягом століть український народ Закарпаття перебував
у ярмі іноземних поневолювачів, тому історіографія розглядає цей
елемент як історично невід’ємну частину Угорщини, а загарбання
Карпатської України у 1939 році розуміється як відновлення історичної справедливості, возз’єднання угорців Закарпаття з історичною батьківщиною.
Із здобуттям Україною незалежності постала проблема оптимістичного бачення історії, що зумовлює актуальність теми.
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Передумови формування самостійності Закарпаття в складі
Чехословацької Республіки в процесі здобуття автономії, остаточним
наслідком якої стало здобуття незалежності, хоча й нетривалої, мало
велике значення для розвитку Українського самостійницького руху.
Тривалий час героїчні і водночас трагічні події, які сталися
у 1938–1939 роках у Закарпатті, замовчувалися або спотворювалися. Але актуальною залишається проблема подальшого всебічного
об’єктивного дослідження і висвітлення подвигу Карпатської Січі,
котра першою напередодні Другої світової війни чинила збройний
опір угорським агресорам, відстоюючи незалежність КарпатоУкраїнської держави.
Означену проблему досліджували Д. Донцов, А. Лівицький,
С. Русова, А. Волошин, В. Ґренджі-Донський.
15 березня 1939 р. Сейм проголосив повну державну самостійність Карпатської України. Прийнята парламентом конституція
Карпатської України, визначила назву держави (Карпатська Україна),
державний устрій (президентська республіка), державну мову (українська). Державним прапором та гімном республіки були визнані
герб (червоний ведмідь на лівому срібному півполі й чотири сині та
три золоті смуги у правому півполі та тризуб із хрестом на середньому зубі), синьо-жовтий стяг і український національний гімн
«Ще не вмерла Україна». Президентом Карпатської України було
обрано А. Волошина, який призначив прем’єр-міністром нового
уряду суверенної держави Ю. Ревая. Заступником голови сейму
(спікера) Карпатської України у 1939 р., референт преси й інформації та зв’язковий з урядом Карпатської України був С. Росоха.
А. Лівицький, у листі від 11 травня 1938 р. до редакції журналу
військово-громадської думки «Гуртуймося» писав: «Розвиток світових подій йде в напрямку, що в недалекім майбутнім неминуче
допровадить нас до щасливої можливості святкувати Велике Свято
на власній землі, в незалежній державі українській». [1, с. 25–26].
Узагальнення даних наявних публікацій щодо участі Карпатської Січі у збройній боротьбі за незалежність Карпатської України,
організації відсічі угорської агресії вказує на суттєві прорахунки
політичного і військового керівництва Карпатської України, що
позначилися на кінцевому етапі збройної боротьби українських
закарпатських патріотів проти угорських загарбників. Об’єктивно
оцінено підступні політичні дії щодо Карпатської України тодішніх
наддержав: гітлерівської Німеччини та сталінського Радянського
Союзу, які значно ускладнили боротьбу за виживання молодої
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Української держави у складному оточенні напередодні Другої
світової війни. Але все ж таки короткотривалий період існування
Карпатської України став однією з найяскравіших сторінок багатовікової боротьби карпатських українців за встановлення української державності.
Список використаних джерел
1. Лівицький А. Велич і трагедія Карпатської України / А. Лівицький. —
Ужгород, 2003.

ІНТЕРЕС ЯК СКЛАДОВА СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ
Грудницька В. Т.
ІІІ курс, група Дк(б),
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Тернопільський коледж, к. т. (067)-890-30-61
Науковий керівник: Сокол З. С., к. філос. н.

Тема інтересів, їх взаємодії й функції набула особливої актуальності в зв`язку із змінами, які відбуваються в країні в наш час, зокрема в ринковій економіці. Не випадково, увагу не тільки філософів
але й психологів, економістів, політиків, юристів завжди привертали проблеми взаємодії й реалізації інтересів.
Проблема інтересу, вочевидь, не виникала б, якби умови, необхідні для задоволення людських потреб, існували б в готовому, природному вигляді (що має місце в світі тварин), якби вони не вироблялись і були зовсім однаковими для всіх людей. Категорія інтересу
дозволяє зрозуміти, як особистість вписується в суспільство, як
співвідносяться між собою буття, діяльність, потреби особистості
й суспільства, особистості й різних соціальних груп, які складають
суспільство.
Слово «інтерес» багатозначне. Можна цікавитись чимось і бути
зацікавленим в чомусь. Це речі різні, хоча і безперечно зв`язані між
собою. Нам може бути цікава людина, в якій ми зовсім не зацікавлені, і ми можемо через ті або інші обставини бути зацікавлені
в людині, яка нам зовсім не цікава. Істотна властивість інтересу
полягає в тому, що він завжди направлений на той або інший предмет (у широкому сенсі слова). Якщо про потяги і про проблеми
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у стадії потягу можна ще говорити як про внутрішні імпульси, що
відображають внутрішній органічний стан і спочатку свідомо не
пов’язані з об’єктом, то інтерес необхідно є інтересом до того або
іншого об’єкту, до чого-небудь або до кого-небудь: зовсім безпредметних інтересів не існує.
Специфічність інтересу, що відрізняє його від інших тенденцій,
що виражають спрямованість особистості, полягає в тому, що інтерес — це зосередженість на певному предметі думок, що викликає прагнення ближче ознайомитися з ним, глибше в нього проникнути, не упускати його з поля зору.
Інтерес — це мотив, який діє в силу своєї усвідомленої значущості й емоційної привабливості. У кожному інтересі зазвичай
в якійсь мірі представлено обидва моменти, але співвідношення
між ними на різних рівнях свідомості може бути різним. Коли
загальний рівень свідомості або усвідомленість даного інтересу невисокі, панує емоційна привабливість. Чим вище рівень свідомості, тим більшу роль в інтересі відіграє усвідомлення об`єктивної
значущості тих завдань, в які залучається людина.
Інтереси являються необхідною ланкою соціальної детермінації, причому активною ланкою. Вони виступають рушійною силою
діяльності людини в усіх сферах суспільного життя й визначають
історичний зміст цієї діяльності.
Інтереси являються необхідною складовою в суспільному механізмі формування соціальних якостей різних типів особистостей,
соціальних груп і класів. Можна прослідкувати цілий ряд функцій,
які належать інтересам в якості безпосередніх детермінант розвитку людської особистості. Суттєва роль соціальних інтересів у формуванні певного типу особистості виражається перш за все в тому,
що вони виступають формою зв’язку особистості з суспільством.
Суспільний інтерес в якості всезагального, який охоплює собою
також і багатство особливого, індивідуального, окремого, не заперечує, а передбачає та забезпечує існування й розвиток інтересів
особливих, окремих, індивідуальних. В свою чергу, кожен конкретний індивідуальний інтерес, залишаючись єдиною емпіричною
реальністю, несе на собі відбиток свого часу й свого соціального
оточення, є утворення від загального й включений в структуру суспільного інтересу.
Матеріалістичний аналіз загальної проблеми інтересу і проблеми інтересу пізнавального, естетичного, художнього, технічного
і так далі, розкриває інтерес як складне особистісне утворення, яке
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властиво людині не іманентно, не народжено його свідомістю з
самого себе, а формується в умовах соціальної дійсності, в процесі
діяльності людини, формування її як особистості.

КРИЗИ ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Дабіжа В. В.,
ст. викладач кафедри міжнародної інформації
ВМУРЛ «Україна»
Науковий керівник: Кіслов Д. В., к. політ. н., доцент

Криза політичних комунікацій є частиною загальної кризи комунікацій, яку іноді інтерпретують як інформаційну кризу. У свою
чергу, кризові явища систем комунікацій є відображенням загальної системної кризи світової цивілізації, що розпочалася з кризових
проявів у банківській, фінансовій та економічній сферах, які останнім часом поширились і на соціальну сферу.
Використання інформаційної термінології в якості синонімів
або псевдонімів при визначенні комунікаційних реалій є в дійсності недостатньо коректним інформаційним підходом до соціальних
та політичних процесів, що відбуваються в сучасному соціумі.
Термінологічна плутанина виникла внаслідок більш авторитетного
і широкого використання інформаційного підходу в різних галузях
науки і господарства, моди на використання слів і термінів, колишніх ідеологічних обмежень щодо комунікаційної проблематики
у вітчизняній практиці 50-их років ХХ століття тощо. Отже іноді
виникали моменти, так званої, термінологічної еквівалентності
у використанні й розумінні понять: «політичні комунікації» =
«політична інформація», «комунікаційні системи» = «інформаційні
системи» тощо.
Якщо у звичайному побутовому використанні цих псевдоеквівалентних термінів немає особливих загроз, то в науковому середовищі некоректне їх вживання може привести до значних негативних наслідків щодо адекватності й достовірності утворених моделей
в теоріях комунікацій або комунікології. Це буде особливо відчутним у разі розробки моделей розвитку соціальних і політичних
комунікацій та виявленні на основі таких моделей моментів кризових явищ з метою їх подальшої нейтралізації, усунення наслідків та
знаходження шляхів інших позитивних трансформацій.
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Криза — це не жупел і не виняткова загроза. Навпаки, це — стан
системи, коли існуючі методи управління нею стають не дієвими, не
ефективними і практично гальмуючими розвиток, коли виникає загроза деградації, виродження цієї системи. Криза — це умова й імператив
вироблення, прийняття та впровадження нових альтернативних
рішень в системах управління, які дозволяють обирати нові ціннісні
орієнтири позитивного та прогресивного розвитку суспільства.
Кризи політичних комунікацій виникають внаслідок попередньо вказаних загальних кризових явищ, але вони є проміжними між
ними та наступними політичними кризами взагалі і в Україні зокрема. Кризи політичних комунікацій мають такі характерні риси, як:
– полярність принципових позицій влади і опозиції щодо внутрішніх і зовнішніх проблем розвитку;
– протилежність загальних ціннісних орієнтирів;
– ідеологічна невиразність політичних і партійних програм,
доктрин, поглядів і оцінок;
– невиразність, нечіткість, обмеженість або застарілість, архаїчність партійно-політичних гасел, тез тощо при строкатості
опозиційного середовища;
– байдужість основних верств населення до дій та закликів як
провладних, так і опозиційних політичних сил через несумісність їх
ціннісних орієнтирів з цінностями широких мас населення;
– перетворення політичних дискусій в політичні шоу, що не
шукають шляхів до істини, а, навпаки, ведуть до ще більших невизначеностей, неясностей, глухих кутів, безвихіддя тощо.
Сукупність представлених і деяких інших суттєвих ознак вказує
не тільки на кризовий стан конкретних політичних комунікацій,
але при відсутності національних і соціальних об’єднуючих базових
принципів розвитку — і на фактори, що сприяють виникненню
масштабної політичної кризи, яка несе реальну загрозу революційних і контрреволюійних подій, соціальних і державних катастроф
та інших негативних наслідків.
Таким чином, аналіз кризових явищ в системах політичних комунікацій повинен спиратися на багатофакторний, інформаційний та системний підходи до оцінки та синтезу кризових проявів у всіх основних
сферах сучасної діяльності людства. Суспільство, що не буде здатним
вчасно реформувати та трансформувати системи власних політичних
комунікацій через раціональний вихід з чергової кризи, вимушене буде
знову розплачуватися посиленням деградаційних тенденцій у суспільній життєдіяльності, духовним і матеріальним занепадом.
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ФЕНОМЕН СТРАЖДЕННОСТІ У ФОРМУВАННІ
РЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ Т. ШЕВЧЕНКА
Даниленко М. П.
аспірант кафедри релігієзнавства
Національного університету «Острозька академія», викладач
Дубенська філія, к. т. (096) 654-01-09

Т. Шевченко є непересічною постаттю у бутті українського народу.
Його викристалізований образ виразника українства, багатогранний
талант, різні світоглядні позиції завжди були предметом наукових студій. Однією з найбільш складних та протирічних проблем у шевченкознавстві постає тема релігійності Кобзаря. Її дослідженням у свій
час займались І. Огієнко, Д. Степовик, І. Франко, М. Драгоманов,
О. Кониський тощо. Вивченню окремих аспектів релігійного світобачення поета присвятили свої наукові розвідки також сучасні науковці,
а саме П. Кралюк, О. Макара, Л. Юдіна, І. Дзюба.
Взагалі, процес становлення релігійного світогляду Т. Шевченка був доволі непростим. Духовні пошуки митця, позначені
комплексним впливом ментальних, індивідуально-психологічних
та соціально-об’єктивних факторів, супроводжувались протиріччями релігійних почуттів, ідеалів, бачень та вірувань. Однак, у результаті, незважаючи на усю свою складність та виснажливість, вони
привели до креації собливого релігійного світобачення поета.
Вагоме місце у формуванні релігійності Т. Шевченка займав
такий феномен як стражденність. Важке проблематичне у багатьох
планах життя Кобзаря, особисті драми, перебування у неволі, далеко від Батьківщини та постійна туга за нею — ось, неповний перелік «екзистенційних» негараздів поета, що не могли не впливати на
становлення його релігійного світогляду.
Відомо, що стражденність постає дуже важливим явищем у бутті
індивіда і відносно нього може виконувати і катарсисну функцію,
і руйнівну. Так, людське життя, як зазначав дослідник В. Нестеренко,
є сукупністю складних етапів, у результаті проходження яких
(у позитивному випадку) особистість очищується, і ніби народжується знову, набуваючи якоїсь певної сакральності у своїй сутності, духовної глибини і повноти [3]. Проте, за певних обставин (наприклад,
духовна слабкість), людина не здатна дистанціюватись від того об’єму
страждань, що з’явились на її життєвому шляху, тоді вона може деградувати як особистість. Стражденність, залежно від ситуації, породжує
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терпіння або терплячість. Останнє поняття постає психологічною
рисою індивіда, яка часто супроводжується постійною незадоволеністю та наріканням на екзистенційну «несправедливість. Щодо першого, то це особливий життєвий стан людини, за якого вона піднімається на значно вищий духовний щабель, ніж була до цього.
Т. Шевченко по-справжньому осмислив цінність у формуванні
власної релігійності стражденності та терпіння, перебуваючи на засланні, про що 9 січня 1856 р. розповів у своєму листі до А. І. Толстої:
«…У тому випробуванні очистилось і видужало моє бідне, боляще
серце …. Я тепер почуваю себе коли не досконалим, то принаймні
бездоганним християнином. Як золото з вогню, як дитина з купелі
виходжу тепер з похмурого чистилища, щоб ступити на новий благородний шлях життя» [4].
Слід підкреслити, що саме в цей період, релігійні почуття Кобзаря набувають стійкості. Грізні інвективи до Господа зникають,
творчість переживає надмір релігійних сюжетів. Є згадки, що на
засланні поет у муках відчаю не раз звертався до Бога, а таких
ситуацій у нього було безліч. Тут Т. Шевченку було заборонено усе,
що самореалізувало його як митця, виражало сутність, бачення,
почуття — писати і малювати. Крім того, важка солдатська муштра,
часто немилосердне ставлення керівництва фортець, недоброзичливці, що переслідували доносами, заборона друзям та знайомим
листуватись з Кобзарем, щоб хоча б якось його підтримати, дуже
надломлювали поета і фізично, і духовно [1, с. 268]. Він знаходив
єдину свою розраду у вірі та молитвах. Бог став його єдиною опорою. Коли душу Т. Шевченка охоплював відчай, поет відразу
ж звертався до сторінок Біблії. Згодом, у листах до Варвари
Рєпніної він писав, що розпач (одне з породжень стражденності)
здатна подолати «одна лише християнська філософія» [2].
Отож, соблива налаштованість Т. Шевченка до релігії проявилась у ході життєвих страждань. Віра стала для поета джерелом
душевно-емоційного заспокоєння та підтримки. Вона не тільки
давала позитивні емоції, які призвели до психологічного денапруження, а й уможливила його подальший рух як особистості, допомогла йому вийти на шлях моральної досконалості та цілісності,
розвинутись як морально позитивна і цілісна натура.
Список використаних джерел
1. Зайцев П. І. Життя Тараса Шевченка / П. І. Зайцев. — К. : Мистецтво, 1994. — 456 с.

357

Секція 11

Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти

2. Колодний А. Бог і Шевченківська людина: [Електрон. ресурс]. —
Режим доступу: http //www.risu.org.ua/index/monitoring/religious_digest/
41167/
3. Нестеренко В. Г. Человеческая страдательность (опыт философского
рассмотрения) // Мир человека. Вып. 1. — Нижний Новгород, 1993.
4. Святе Письмо у творчості Т. Шевченка: [Електрон. ресурс]. — Режим
доступу: http //www.ua.textreferat.com/referat-18870/html

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
В МІСТІ КИЄВІ
Єфремова М. А.
І курс, група ПО-11–12,
спеціальність: «Політологія»
Інститут права та суспільних відносин
Науковий керівник: Кочура Н. М., к. ф. н., доцент

Проблема працевлаштування молодих людей з особливими
потребами в Україні все ще лишається доволі гострою, адже не всі
працедавці готові брати на роботу людей, що мають додаткові
потреби в адаптації до зовнішніх умов. Однак в Києві існує низка
компаній, які вже мають багаторічний досвід в наданнях робочих
мість людям з інвалідністю. Серед них і мережа ресторанів швидкого харчування МакДоналдз, у якій по всій Україні на сьогодні працює близько 200 людей з вадами слуху та мовлення — в середньому
двоє, троє в одному закладі.
Офіційні дані: За даними головного управління праці та соціального захисту населення КМДА, у столиці кількість осіб, визнаних інвалідами, становить 147, 3 тисячі. Серед них 17 тисяч — діти інваліди,
і 118,8 тисяч — інваліди ІІ–ІІІ робочих груп, які досягнення пенсійного віку мають право на працевлаштування.
В мережі ресторанів швидкого харчування МакДоналдз беруть
людей з інвалідністю. Наприклад, дівчина Альона Лепеха — член
бригади МакДоналдз працює вже третій рік, маючи інвалідність по
слуху вона працює зі своїми колегами на рівних. Більшість працівників закладу — це молодь і студенти, яких приваблює гнучкий графік, що дає можливість поєднувати навчання з регулярним під
заробітком на особисті потреби. Хоча змін як таких у компанії не
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існує — оплата праці ведеться за відпрацьовані години, і ставка
у дівчини як члена бригади ресторану у Києві становить 18,5 грн. за
годину, загалом до 3 000 грн. на місяць. Усі працівники у МакДоналдз універсальні, тобто проходять обов’язкове навчання і у загалі, і на кухні, й на касах (сервісі). Хоча після навчання робітники
з вадами слуху та мовлення зазвичай до каси не повертаються, а
працюють на кухні та у залі. До обов’язків Альони входить забезпечення чистоти та порядку: протирання столиків, підлоги, допомога
відвідувачам у пошуках вільного місця чи дитячого стільчика для
малечі, вона виносить таці, а також прибирає у вбиральні. Загалом
роботу в МакДоналдз легкою важко назвати, проте для людей
з інвалідністю, які мають бажання і готові працювати на рівних, тут
завжди створять таку можливість.
Висновки: актуальність проблеми працевлаштування людей
з особливими потребами полягає в тому, що людей з інвалідністю
не бажають брати на роботу, вважають, що з ними багато проблем;
вони збиткові для працедавців, але деякі компанії все ж беруть інвалідів на роботу, лиш для галочки, і тому ця проблема все ж таки залишається актуальною.
Для людей з інвалідністю та малозабезпечених людей існують
в кожному районі центри зайнятості, для тих людей, які самостійно не можуть офіційно працевлаштуватися, в цьому допомагають
центри зайнятості. В таких центрах молодь може відносно швидко
знайти вакансії, які їм підходять, але проблема в тому, що і тих
вакансій буде мало, бо люди з особливими потребами не бажані на
роботі. Серед найбілш пропонованих вакансій: прибиральники,
копірувальник на складах, пакувальник на швейних фабриках,
програмісти, філологи, соціологи, бібліотекарі.
Офіційно: упродовж січня — жовтня 2012 року в районних центрах зайнятості, міста Києва на обліку перебувало 564 особи з інвалідністю.З них статус безробітного отримали 412 особи (85,5%).
Працевлаштовані з урахуванням рекомендацій МСЕК та потреби підприємств міста в кадрах 102 особи.
Список використаних джерел
1. «Вечірній Київ» 29 листопада 2012 року, №123 (19015), ст. 24, м.
Київ. — www.evingkiev.com.
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПРОЯВ
ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА
Ковальчук В. І.
ІІ курс, група Дк(з)–2.1,
напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут, к. т. (095) 4634846
Науковий керівник: Ковальчук І. Л., к. філос. н., доцент

Гендерне насильство — це насильство, яке побудоване на використанні сили на основі ознаки статі — від словесних образ та погроз
до фізичних побоїв та примушення до небажаного сексуального зв’язку. Гендерне насильство існує тільки там, де відсутня гендерна рівність,
тобто: рівність у правах і свободах, рівність в обов’язках, рівність у відповідальності, рівність у можливостях та можливостях їх реалізації.
Одним із проявів гендерного насильства у сучасному суспільстві виступає торгівля людьми. Цей різновид насильства є дуже
криміналізованим. На думку експертів, торгівля людьми посідає
третє місце за прибутковістю після торгівлі зброєю та наркотичними речовинами.
Загальновизнане міжнародною спільнотою визначення «торгівлі людьми» наводиться у Протоколі ООН «Про запобігання і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання
за неї», який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної
організованої злочинності (Україна ратифікувала Конвенцію ООН
і протокол в лютому 2004 року). Згідно зі статтею 3 Протоколу термін «торгівля людьми» означає «здійснювані з метою експлуатації
вербування, перевезення, передачу, переховування або утримання
людей шляхом погрози, силою або із застосуванням інших форм
примусу — викрадення, шахрайство, обдурювання, зловживання
владою або делікатністю становища, шляхом підкупу у вигляді платежів або вигід, для одержання згоди особи, яка контролює іншу
особу. Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції
інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову
працю або послуги, рабство чи звичаї, подібні до рабства, підневільний стан або вилучення органів» [1, 30].
За даними Федерального бюро розслідувань США, торгівля
людьми дає 9,5 мільярда доларів щорічно прибутку. Експерти ООН
стверджують: щорічний оборот у сфері торгівлі людьми становить
7–13 мільярдів доларів США [2, 26].
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Одним із різновидів торгівлі людьми є «біле рабство». Воно
з’явились на початку ХХ століття, коли більшість держав тодішньої
Європи підписали у 1904 році в Парижі міжнародну угоду, спрямовану на боротьбу з цим явищем. У той час особлива увага приділялась жінкам з Великої Британії, яких змушували займатися проституцією в країнах континентальної Європи. Пізніше поняття «білого
рабства» поширилося на торгівлю «живим товаром» загалом.
Ввезення жінок до країн як «наречених за листуванням», хатніх
робітниць, офіціанток, танцівниць чи фотомоделей досить часто
оберталося залученням їх до роботи в секс-бізнесі шляхом ошукування чи примусу.
З метою формування та реалізації комплексного підходу до
боротьби з торгівлею людьми в Україні прийняті Програма запобігання торгівлі жінками та дітьми (постанова Кабінету Міністрів
України № 1768, 1999) та Комплексна програма протидії торгівлі
людьми (постанова Кабінету Міністрів України № 1768, 2002).
У червні 2003 року Кабінет Міністрів України прийняв «Концепцію запобігання та викорінення найгірших форм праці дітей» (розпорядження №364), а в жовтні того ж року затвердив план заходів
щодо реалізації положень Концепції (розпорядження №648). Цей
план передбачав в 2004-2005 роках розробку та затвердження
навчально-методичних рекомендацій, посібників та інших матеріалів для вчителів, вихователів, практичних психологів і соціальних
педагогів з питань запобігання та викорінення найгірших форм
праці дітей.
В цілому, можна стверджувати, що проблема «торгівля людьми»
має передбачати всебічний аналіз таких її аспектів як: законодавче
забезпечення діяльності з протидії торгівлі людьми в Україні; торгівля людьми в Україні: ситуаційний аналіз; запобігання торгівлі
людьми; переслідування торгівців людьми; захист потерпілих та
їхня реінтеграція; механізми координації та співпраці щодо торгівлі людьми.
Список використаних джерел
1. Аналітичний огляд останніх досліджень з питань гендерного
насильства в Україні. — Донбас, 2008. — 46 с.
2. Топчій А. О. Висвітлення в ЗМІ проблеми торгівлі людьми: Посібник
для журналістів / А. О. Топчій, Т. С. Шевченко. — К.: ТОВ
«Інтертехнологія», 2007. — 215 с.
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ГЕНДЕРНІ РОЛІ ТА СТЕРЕОТИПИ
Козачишин Т. І.
ІІІ курс, група Дк(б),
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність».
Тернопільський коледж, к. т. (067) 890-30-61
Науковий керівник: Андрійчук О. В., викладач

Життя в суспільстві підкорено певним стереотипам, що історично склалися і закріпилися в нашій свідомості. Власне соціальними стереотипами називають схематичний, стандартизований
образ або уявлення про соціальне явище чи об’єкт, як правило емоційно забарвленому чи таким, що володіє великою стійкістю.
Виражає традиційне відношення людини до якогось явища, що
склалося під впливом соціальних умов і певного досвіду. Стереотип —
це синонім упереджених уявлень, хибних образів. Тобто, можна
сказати, що у широкому сенсі стереотип — це традиційний, звичний
хід думки, сприйняття й поводження. Стереотип допомагає людині
орієнтуватися в тих обставинах, які не вимагають від неї серйозних
роздумів або індивідуальних рішень. Але стереотипи як підсвідомі
стандарти поводження відіграють негативну роль у ситуаціях, де
потрібна повна інформація й об’єктивна оцінка.
Слід зазначити про гендерні стереотипи, що визначають напрямок стереотипного мислення в суспільстві та в сім’ї. Оскільки сім’я
є невід’ємною його одиницею, то ж певні соціальні стереотипи
(куди входять і гендерні) проектуються і на сімейні відносини.
Соціальні статуси є складовими соціальної структури будьякого суспільства. Гендерні ролі стосуються всіх членів суспільства
і поділяються на дві категорії — чоловіків і жінок — та передбачають очікувану від них ціннісну й нормативно визначену поведінку.
Від народження кожна людина одержує приписаний статус відповідно до статі, тобто статус дівчинки/жінки та хлопчика/чоловіка
з відповідними очікуваннями щодо їхньої поведінки. Проте гендерні соціальні ролі не слід розуміти як поділ усіх соціальних статусі,
а відповідно, й ролей, на такі, що їх можуть виконувати лише чоловіки або жінки. Звичайно, біологічно зумовленими, а отже, неможливими до виконання представником протилежної статі є лише
декілька ролей: вагітної жінки, матері, годувальниці груддю, дочки,
дружини, бабусі тощо — для жінок та генетичного батька, чоловіка,
сина тощо — для чоловіків. Усі інші соціальні ролі щодо виконання
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представниками однієї з двох статей, зумовлені соціально-культурними, а не біологічними чинниками. Іншими словами, доглядати
й навчати дітей, прати, прибирати, куховарити, вишивати, ткати,
виконувати секретарську роботу, забивати цвяхи, ремонтувати, керувати, підіймати штангу може будь-хто, незалежно від біологічної статі.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства спостерігається повільна зміна гендерних стереотипів. Проте, цей процес
неоднозначний. Усі ініціативи, спрямовані на утвердження гендерної рівності і рівноправності, наштовхуються на успадковані від
минулого перешкоди. Можна стверджувати, що нерівність жінок та
чоловіків насамперед закладена та існує на рівні буденної свідомості, у повсякденному житті. Найяскравіше гендерну нерівність відбивають погляди на професійну кар’єру жінки. Більше половини
чоловіків, взагалі вважають, що успіх у професійній діяльності для
жінки є неважливим. Водночас так вважає й близько 40% жінок.
Суть і відмінності в стереотипному сприйнятті чоловіків і жінок
очевидні. Попри кардинальні соціально-політичні зміни й здобутки жіночого руху протягом останніх півтора століть, жінок і чоловіків досі сприймають як осіб з протилежними якостями, скажімо,
незалежний — залежна, агресивний — м’яка, брутальний — ніжна,
серйозний — легковажна, сильний — слабка.
Отже, на початок ХХІ століття маємо уявлення про гендерні
ролі в українському суспільстві, що є одними з проявів соціально
зібраних та відтворюваних стосунків влади та нерівності. Вони
неодмінно розвиватимуться, це стосується й вибору стратегій
забезпечення тендерного розвитку, з чим рано чи пізно доведеться
мати справу і громадським організаціям, й органами державної
влади, і політичним партіям, які за цю владу змагаються.

ФІЛОСОФІЯ КІНІЗМУ В УМОВАХ ЖИТТЯ
СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ
Кондратюк А. В.
І курс, група ПО-11, спеціальність «Політологія»,
Інститут права та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна»
Науковий керівник: Кочура Н. М., к. ф. н., доцент

Філософська течія кінізму була заснована Антисфеном
Афінським ще на початку IV ст. до н.е. Розпочавши свою роль новатора, Антисфен став стверджувати, що найкраще життя полягає не
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лише в простоті та природності, а й у позбавленні від умовності та
штучності, у свободі від володіння зайвим і марним, «земним». Він
вважав, що істинне благо може бути надбанням лише кожної окремої особи, але ніяк не загальним для багатьох, саме тому ніякі побутові, загальні, створені людиною в цілях спрощення та покращення життя речі не зможуть в повній мірі зробити людину щасливою.
Антисфен особисто став вести такий спосіб життя, що штучно
підкреслює і виділяє новаторські елементи програми кініків на тлі
активності та безбарвності життя загальної маси. Етика кініків
виходить за рамки тогочасного мислення, при цьому вимагаючи
дотримання певних доктрин, зокрема натуралізму (пріоритет природи), суб’єктивізму («свобода волі», сила духу і характеру, здатність до незалежного існування), індивідуалізму (розуміння ворожості оточуючого суспільства), евдемонізму (передбачає порятунок
і щастя в бідності та відстороненості).
Таким чином, дотримуючись етичного ідеалу кінізму, людина
мала б вбачати щастя у крайній простоті, без проявів особливих
бажань чи потреб. У центрі філософії кінізму перед нами постає
людина з її «природними» турботами, яка не чекає божественних
вказівок для покращення власного життя та вирішення проблем, при
цьому встановлюючи для себе так званий «принцип боротьби з соціальним злом», яке, за вченням Антисфена, вбачалося в усьому: державі, релігії, сім’ї, стосунках з іншими людьми та соціумі загалом.
Якщо порівнювати філософію кінізму з життям сучасного суспільства та досліджувати можливість їхнього поєднання у житті
українців, то, на нашу думку, очевидним є той факт, що українська
нація ніколи не була і не буде пристосована до подібного стилю
життя. Впродовж багатьох століть наш менталітет сформувався так,
що вся історія існування нашої держави побудована на взаємозв’язках з іншими народами/цивілізаціями. За нашій території
велися війни, ми формували свою культуру та умови життя завдяки
впливу Європи та сусідніх держав, а сьогодні українців у цілому
в світі знають як дуже люб’язний та добрий народ з почуттям гумору, своєрідними традиціями та вмінням (а точніше — необхідністю)
підтримувати зв’язок з оточуючим їх світом.
На Заході люди живуть окремо, навіть родичі між собою там
спілкуються лише у випадку необхідності. Та хіба можемо ми, українці, з нашою «нормою» вітатися з кожним сусідом, що мешкає
з нами в одному під’їзді, з кожним знайомим продавцем у магазині, водієм на стоянці, товаришем племінника, сестри татового
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брата в офісі, уявити себе в певній мірі ізольованими від всього суспільства, від усіх знайомих, друзів, і навіть сім’ї, лише заради того,
щоб зануритись у пошуки того внутрішнього «щастя», яке ховається у простоті буття, а конкретно — у відкиданні потреби комунікативності, підтримки, взаємоповаги, порозуміння, отриманні та
наданні допомоги всім тим, хто знаходиться поруч? Адже на те ми
й українці, що відрізняємось від будь-якої іншої світової ментальності саме вмінням не підписуватися під будь-які світові стандарти
чи рамки.
І це зовсім не нам треба брати приклад зі світу, а світові з нас!
Наша особливість, наша сила полягає у нашій єдності, і хай би яка
політична чи економічна ситуація не була в країні, хай би як не розвивались технології в цілому світі, які війни не розпочиналися б, але
українська нація, свідомість та етнічність при цьому існуватиме вічно.

КОГНІТАРІАТ — НОВА СХОДИНКА
У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Косолапова О. О.
3 курс, групи ВС-ІІІ-д,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Кіровоградський інститут розвитку людини
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. філ. н.

Постіндустріальний період диктує свої правила та умови, а людини, як і всяке тварина, повинен асимілюватися з новим оточенням, а стало бути, і, перейти на новий для себе рівень — від homo
sapiens (людина розумна) до homo creator (людина-творець ).
Сьогодні сама думка, що пересічна людина може стати творцем
своєї долі для нас абсурдна. Людина як творець своєї долі, однак,
чинний не довільно, а в певних умовах і відповідно до них і разом
з тим вільний у своєму виборі в рамках поставлених перед ним альтернатив. У розвинених країнах, де «другою промисловою революцією» нікого не здивувати, а зростання міст доходить до таких масштабів, що залишається будувати лише вгору, людині нічого не
залишається, як підлаштуватися під постійно прискорюваний
ритм. Деяких людей приваблює такий темп — вони роблять все
можливе, щоб досягти його, і відчувають неспокій, роздратування
і дискомфорт при його уповільненні. Вони відчайдушно прагнуть
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бути в гущі подій. Наприклад, Джеймс А. Уїлсон виявив, що бажання прискорити темп життя стало однією з прихованих причин так
званого «витоку мізків», широко обговорюваної в пресі: масової
еміграції європейських вчених в США і Канаду. Опитавши 517 англійських вчених та інженерів, Уїлсон прийшов до висновку, що їх
залучили не тільки більш високі оклади і дослідницькі можливості,
але і більш швидкий темп життя. У емігрантів не викликає відрази
так званий «більш швидкий темп» Північної Америки; в будьякому випадку виявляється, що вони воліють його всім іншим.
Із середини ХХ ст. питанням виникнення нового класу і приходу
нової генерації людей займалася величезна кількість вчених і фахівців, в основному соціологів. Серед них Дж. Гелбрейт, Д. Белл,
Т. Парсонс, Н. Хомський, А. Гоулднер, Е. Тоффлер, а серед вітчизняних, такі як В. С. Полікарпов, В. А. Полікарпова. Гоулднер створює
власну концепцію, виділяючи дві характерні риси нового класу:
• культурний капітал (знання та кваліфікація),
• культура критичного дискурсу (особлива мовна спільність).
Культурний, або людський, капітал означає не засоби виробництва, а достатньо високий рівень освіти.
Інші соціологи, зокрема Д. Белл, говорили про появу когнітаріата — терміна, придуманого за аналогією з пролетаріатом («когнітос»
по-грецьки означає знання). З пролетаріатом, зайнятим виключно
фізичною працею, когнітаріат, зайнятий виключно розумовою працею, ріднить те обставина, що представники того й іншого виступають працівниками найманої праці. Інша ж велика постать у вивченні цієї теми — Е. Тоффлер. У свою фундаментальній роботі
«Метаморфози влади» емпіричним способом визначив не тільки
повне развітєє «нового» людини і всі його складові, але й зміна світу
в цілому: зміщення пріоритетів у владі, управління капіталом і переоцінці видобутку і використання ресурсів. Такими ж значущими
у вивченні проблеми стали його роботи: «Футурошок» і «Третя хвиля».
Тепер для трудової інтелігенції дійсно відкритий великий світ можливостей і величезний спектр розумової праці. На верхівці того, що
може бути названо «спектр розумової праці», знаходяться: вчений,
фінансовий аналітик, програміст або, наприклад, простий клерк-діловод. Але ж, здається, що клерк-діловод і вчений займаються абсолютно різними видами роботи і, хоча їх функції різні і вони працюють на
абсолютно різних рівнях абстракції, обидва вони (і мільйони їм подібних) не роблять нічого, крім переміщення інформації або створення
нової інформації. Їхня робота повністю символічна.
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Гомо креатор — людина з крові і плоті, що підкоряється закономірностям не тільки природи, а й суспільного розвитку і йому
довше не потрібно докладати великих зусиль для задоволення матеріальних потреб. Постіндустріальне суспільство малює відчуття
щасливого життя, адже зникає та сама нестаток у матеріальному
еквіваленті, що завжди не давала можливості для повної реалізації
людської особистості. Але тепер когнітаріст звільняється від важкої
фізичної і рутинного розумової праці і дає йому достатній для його
розвитку вільний час і величезний прогрес знання. Можна сказати,
що розвиток суспільства знаходиться на шляху до гомо креаторів і,
досягнувши цієї мети людина, воістину стане подобою бога (невипадково в ісіхастской традиції теза «людина створена за образом
і подобою Бога» означає, що в людині відтворена творча функція
Бога). В інформаційній цивілізації істотний вплив на сфери культури буде надавати (і вже надає) комп’ютер. Не випадково зараз великими темпами розвиваються віртуальні технології. Тому буде так
важливо вміння людини керувати, колись цінним, а тепер цілком
пересічною видом техніки — комп’ютером.
Результат дослідження: Із приходом нової ери — інформаційної– людина отримає велику сферу можливостей для здійснення
своїх творчих потенцій, буде краще підготовлений до самоврядування. Одночасно з розвитком інформаційної цивілізації будуть
накопичуватися і політичні проблеми, які неможливо вирішити
традиційними методами та силами нечисленної правлячої еліти.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
НА РОЗВИТОК ОСВІТИ
Ломачинська Л. В.
Асистент кафедри документознавства
та інформаційної діяльності
Університету «Україна»

Накопичені працею попередніх поколінь матеріальні і духовні
цінності, знання, досвід, традиції повинні бути передані новому
поколінню людей і засвоєні ними. Тому підтримка досягнутого
рівня культурного розвитку, його подальше вдосконалення неможливі без оволодіння культурною спадщиною минулих століть. Ця
проблема вирішується в процесі соціалізації індивідів, завданням
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якого саме і є залучення людини до норм і цінностей культури
і перетворення його в повноправного члена суспільства. Істотним
компонентом процесу соціалізації індивідів виступає освіта —
навчання людини з метою передачі накопичених знань і культурних цінностей.
Освіта як складова сучасної цивілізації та системний компонент
соціальної сфери будь-якої держави визнається визначальним фактором розвитку суспільства й конструктивним підходом до вирішення проблем людства, людей. Розвиток освіти характеризується
надзвичайно складними суперечливими процесами, які зумовлені
водночас впливом різнопланових і об’єктивних, і суб’єктивних за
природою факторів. Значення ж соціальних комунікацій, соціальної інформації пов’язане, насамперед, з постійною потребою суспільства у саморегулюванні, а здатність раціоналізувати соціальний
досвід постає як передумова нагромадження соціальної інформації
та її використання.
Тлумачення принципово нових реалій соціального комунікування, знайшли своє відображення в ключових положеннях теорії
соціально-інформаційного циклу (А. Моль), теорії глобального
села (М. Маклюен), теорії глобальної маніпуляції (С. Кара-Мурза).
Поняття соціальних комунікацій є сьогодні одним з найбільш вживаних як в академічній спільноті, так і на рівні мас-медіа. Воно
активно використовується для розв’язання питань політичного та
соціального характеру. Можна говорити, що це поняття становить
конструкт, що відіграє ключову роль у методології критичного
самоусвідомлення сучасної цивілізації.
Соціальна освіта, завдячуючи своєму предмету — соціальним
знанням, не тільки означає різне для різних людей в суспільстві, але
й загалом, на глибинному рівні зумовлена економічними реаліями
та ідеологією різних соціумів. Соціальна освіта набуває статусу
феномену ХХ століття та претендує на головну роль у багатовекторному спрямуванні соціальної політики в цілому, соціальної підтримки та розвитку людських взаємозв’язків зокрема.
Соціальна освіта є сучасною тенденцією світового процесу, що
через різних учасників (людина, спільнота, громада тощо) уповноважує ідеї розвитку всього розмаїття цінностей, норм, зразків,
форм діяльності. Зауважимо, якщо соціальна освіта як нова та
особлива практика, актуалізовано розвивається, то, на жаль, офіційна освіта демонструє звичний консерватизм та уповільнену
реакцію на загострення, в тому числі, соціальної проблематики.
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Однак, не можна заперечувати фактів прийняття офіційною освітою, на різних рівнях своїх інституцій, окремих тем, методів та прийомів соціального навчання.
Взаємозв’язок соціальної освіти та соціальних комунікацій потребує особливого вивчення, розуміння та використання. Соціальні
комунікації утворюються за законами спілкування, але як і будь-які
технологічні речі, передбачають використання наукових знань про
спілкування та про все те, що використовується для організації суспільно комунікаційної справи [Різун В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій [Електронний ресурс] // [Наукова сторінка професора Володимира Різуна] / Інститут журналістики. — Режим
доступу: http://journlib.univ. kiev.ua/ Nacherky_do_metodologiyi.pdf].
Освіта є потенціалом безперервного становлення спільного
життя людей, організації їх культурного і духовного буття; вона постає як процес відтворення та розвитку, в якому відбувається оновлення і культурне нарощування сукупного соціального і духовного
життя, причому дане нарощування одночасно виявляється і збереженням основоположних життєвих форм. Постійне наповнення
соціокультурного процесу силами людської самореалізації — найважливіша умова його існування саме як процесу.

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Ломачинська С. В.
ІV курс філософського факультету,
спеціальність «Релігієзнавство»
КНУ імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: Ломачинська І. М., д. філос. н., проф.

В осмисленні сутності суспільно-історичних процесів ґенези
людства та майбутніх перспектив його розвитку завжди актуальним
залишається питання ролі комунікації, адже сучасне суспільство
є суспільством комунікації. Посилення уваги до проблеми комунікації пов’язане з процесами лібералізації та атомізації сучасного
суспільства. В результаті цього виникає дедалі більше досліджень
про зв’язок людини з комунікативним простором.
На даному етапі розвитку маємо незліченну кількість характеристик та різноманітних підходів до аналізу суспільних процесів,
спроб систематизувати структурні компоненти, визначити ієрархію,
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координацію та субординацію складових частин суспільства.
Людина є творцем суспільства і саме у ньому вона реалізує свої
інтереси та прагне зробити бажане дійсним, тому в означеному
контексті комунікація постає як смисловий та ідеально-змістовний
аспект соціальної взаємодії , домінантною функцією якого є досягнення досягнення соціальної спільності при збереженості індивідуальності кожного її елемента.
Релігійний вимір ґенези людської цивілізації надає комунікації
статус найвищої цінності внаслідок того, що вона мислиться як
спосіб буття світу загалом («Спочатку було слово і Слово було
у Бога...» (Ів. 1:1–3). Відповідно, єдність просторів культури та
цивілізації постає гармонійним явищем для існування такого феномену як релігійна комунікація, що припускає, з одного боку, інтровертивну комунікацію єдиновірців у Церкві (мається на увазі
богослужіння), а з другого боку, екстравертивну комунікацію Церкви зі світом (вплив Церкви на громадську думку).
Релігійна комунікації полягає, передусім, у тому, що вона може
розумітись як найвище благо, тобто як те, завдяки чому взагалі
існує раціональний життєвий простір. Крізь призму релігійної
комунікації ми можемо виокремити семіотичний підхід, суть якого
полягає в з’ясуванні взаємовідносин людини з трансцендентним,
що отримує своє втілення у трьох вимірах. До першого відноситься
зв’язок людини з людьми на основі спільності релігійних уявлень
про трансцендентне. Цей вид відносин характеризується різними
уявленнями та досвідом суб’єктів, які взаємодіють один з одним.
До другого належать відносини людини і Бога, що проявляються у
вигляді молитви, внутрішньої розмови, аскетичної стриманості. На
такому рівні віруючий за допомогою розуму намагається усвідомити той факт що існує «Той, хто більше того, хто в світі» (1 Ін. 4, 4 ).
Людина намагається налаштуватись на «діалог» з трансцендентним
світом, але при цьому перебуває у «монологічному» стані, адже
перебуваючи в молитовному відношенні до Бога вона ще не відчуває знаків Божої присутності, що складали б відчуття «діалогу». До
третього виду належать відносини людини з людиною через відношення до Бога, що проявляються у вигляді комунікаційної взаємодії у храмі: через сповідь за допомогою духовного наставника, та
через проповідь, яка постає однією з фундаментальних та первинних жанрів релігійної комунікації. Відповідно до законів релігійної
гомілетики, проповідь впливає на просвітлення людського розуму,
сприяє поясненню Божественної істини, формує релігійні почуття,
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обґрунтовуючи всю сутність гріховного стану людини і нескінченність Божественної любові на до шляху спасіння.
Релігійна комунікація знаходить свій вияв у процесі формування
уявлень, понять, думок, висновків, та є носієм спонукальної функції,
яка детермінована комунікативною установкою — спонукати адресата виконати певну дію, і актуалізується за допомогою експліцитних засобів (переконання, нав’язування, наказ, прохання), вибраних
залежно від статусно-рольових відносин комунікантів.
Таким чином, з поглибленням духовних процесів у суспільному
середовищі, зумовлених пошуком нових моральних орієнтирів,
дослідження фундаментальних чинників формування та реалізації
релігійної комунікації набуває нового значення. Адже духовна сфера
життя суспільства є специфічною основою екзистенційного прояву
буття людини, без реалізації якої неможливе було б її існування.

ТУРИЗМ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ
АКТИВНОСТІ ЛЮДИНИ:СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ
АНАЛІЗ
Ломбард Р.
1 курс, група Т-1, спеціальність «Туризм»
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. т. (095) 111-07-88
Науковий керівник: Кавун Н. В., ст. викладач

Актуальність теми дослідження обумовлюється тими об’єктивними процесами, що свідчать про якісні зміни в життєдіяльності
сучасної людини. Це стосується, насамперед, зростання ролі туризму в системі суспільного виробництва, посилення залежності
соціалізації людини і реалізації нею свого потенціалу від її туристської активності, а також змін в змісті і характері праці під впливом
глобалізації соціальних процесів і підвищення мобільності людини,
що стимулює розвиток туристичної індустрії.
Туристська діяльність людини та її результат обумовлюють вирішення таких важливих соціальних завдань як повноцінне відтворення людини як біосоціальної істоти в умовах монотонної праці
і повсякденності, надання особистості нових емоційних та естетичних вражень і засвоєння нею передових форм соціального досвіду.
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В зв’язку з цим особливого значення набуває соціально-філософський аналіз феномену туризму як важливого чинника соціального
розвитку і форми соціально-культурної активності сучасної особи.
Виникнення та поширення тенденцій до зростання значення
дозвіллєвих форм життєдіяльності людини викликає необхідність
соціально-філософського дослідження сутності та людинотворчої
спрямованості туризму.
Важливого значення дослідження цієї проблеми набуває в Україні, де розвиток туризму виступає одним з пріоритетних напрямків подальшого розвитку українського суспільства, що обумовить
успішність входження нашої країни до числа передових країн світу.
Завдання дослідження полягає в тому, щоб здійснити соціальнофілософський аналіз туризму як форми соціально-культурної
активності людини.
Реалізація цієї мети зумовила постановку таких завдань:дати
визначення туризму як соціального явища; проаналізувати специфіку туризму як форми соціально-культурної активності особи; виявити критерії типології туризму та характеристики основних його
видів; з’ясувати та розкрити зміст основних функцій туризму; виявити соціокультурні детермінанти розвитку туризму; дослідити місце
і роль туризму як чинника суспільного виробництва;визначити соціальні детермінанти оптимізації туристичної діяльності в Україні.
Об’єктом дослідження є мисленнєві конструкції щодо дослідження туристської активності людини і туризму як галузі суспільного виробництва та соціального явища в сучасній науці. Предметом дослідження є соціальні детермінанти оптимізації туристичної
діяльності як специфічно людської активності, спрямованої на реалізацію потенціалу сучасної особи та задоволення її туристських
потреб.
Важливість полягає в філософській рефлексії туризму як певного виду діяльності людини. Результати дослідження, що резюмують
наукову новизну і виносяться на захист, можуть бути сформульовані у вигляді окремих тез: передбачає розгляд його як певного виду
людської активності, як соціального інституту та чинника суспільного розвитку;поглиблено уявлення про сутність; уточнено специфіку туризму як форми соціальної активності та прояву свободи
сучасної особи; дістало подальший розвиток питання про критерії
типології туристської діяльності та характерних рис основних її
видів, до яких відносяться мета туризму, фінансові можливості
туристів, способи пересування, засоби розміщення.
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Практичне значення полягає в тому, що її результати мають цінність для розуміння і теоретичного аналізу життєдіяльності, трудової та дозвіллєвої діяльності сучасної особи. Висновки дослідження
можуть бути враховані при формуванні державної політики в туристичній галузі, а також при пошуках оптимальних шляхів реформування в Україні туристичного сектора, як державного, так і недержавного.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Малихіна К. Я.
доцент кафедри фінансів
Інституту економіки і менеджменту Університету «Україна»,
кандидат філософських наук

Згідно Болонських вимог для набуття інших компетенцій, ніж
суто економічні спеціальності, а конкретно здатності викладати
економічні дисципліни, в Інституті економіки і менеджменту Університету «Україна» викладається відповідна методика.
Однак загальноприйнята назва «Методика викладання у вищій
школі» [Нагаєв В. М., Коростельов Є. А., Найдьонов І. М. тощо] не
містить предмету викладання, хоч призначенням дисципліни
є надати загальну методику викладання будь-якого предмету у
вищій школі. При цьому у вищій школі викладається комплекс
дисциплін, осягнення якого констатується як вища освіта, тобто,
протягом навчального процесу викладається саме вища освіта.
Тому й коректною уявляється назва дисципліни «Методика викладання вищої освіти».
Комплекс дисциплін для здобуття вищої освіти є конкретним
для будь-якої спеціальності і в її межах має свої особливості викладання. Вони властиві також викладанню окремої дисципліни. В той
же час існують спільні риси, притаманні як викладанню окремої
дисципліни, так і комплексу дисциплін у межах спеціальності,
блоку споріднених дисциплін, наприклад, економічних, групі дисциплін, наприклад, соціально-гуманітарній, комплексу дисциплін
взагалі для здобуття вищої освіти. Цими спільними рисами є принципи навчання, психолого-педагогічні засади засвоєння знання,
методи і форми навчання, проблеми самостійної роботи, сучасні
навчальні технології тощо, які охоплюють викладання будь-яких
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дисциплін у вищій школі. Це дає підстави для назви предмету
викладання: «вища освіта».
В системі методологічного знання згідно питання, яке розглядається, простежується ієрархія понять: методика, методика викладання, методика викладання вищої освіти, …, методика викладання економічних дисциплін тощо. Вона слідує з відповідного
розподілу понять, прояви закону відповідності змісту і обсягу
поняття. Це підтверджує коректність застосування назви предмету
викладання: «вища освіта».
Методика викладання вищої освіти є системою загального знання, яке проявляється зі своїми особливостями у викладанні будьякого комплексу галузевих дисциплін, наприклад, економічних, і
конкретно проявляється у викладанні будь-якого предмету, наприклад, економіки підприємства. Тобто, методика викладання вищої
освіти, методика викладання економічних дисциплін [Найдьонов І. М.,
Ігнатюк А. І., Крамаренко В. І., Панова Н. Н., Туляков Ю. Т., Гужва
Г. А.] та методика викладання окремо кожної економічної дисципліни співвідносяться між собою як поняття: «загальне — особливе —
одиничне», які є категоріальною структурою знання. Отже названі
вище методики уявляють собою разом структуру знання.
Методикою є комплекс взаємозв’язаних методів досягнення
визначеного результату, яким у вищій освіті в цей час є система
знань, умінь, навичок та інших компетенцій. Викладання є загальним методом досягнення цього результату. Традиційно цей метод
проявляється, перш за все, у провідному методі «усне викладення»,
наслідком якого є обговорення. В часовому вимірі ці методи співвідносяться як причина і наслідок. Усне викладення та обговорення є конкретними проявами викладання, тому в інформаційному
просторі, тобто у просторовому вимірі вони співвідносяться як
категорії загального та одиничного.
Загальне учіння про метод є зародком методології, яка в цей час
трактується як система принципів і способів організації і побудови
теоретичної і практичної діяльності, а також учіння про цю систему. Викладацька діяльність за своєю сутністю є практичною діяльністю з перетворення знання. Засобом її організації та побудови
є методика викладання, яка містить відповідну систему принципів
і способів. Учіння про цю систему міститься в дидактиці, яка уявляє собою теорію освіти і навчання. Тобто, методика викладання
вищої освіти і дидактика в частині окремо навчання разом уявляють собою методологію викладацької діяльності.
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Отже, методика викладання вищої освіти займає своє місце в
структурі знання практичної спрямованості і має понятійні зв’язки
зі структурами загального знання. Це дає їй місце в навчальному
процесі, наприклад, з економічних дисциплін для набуття слухачами відповідної компетенції.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ОНТОЛОГІЇ
ТА МЕЖІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
Матвійчук О.
ІІІ курс, група ПІ-3.1, спеціальність «Програмна інженерія»
Луцький інститут розвитку людини,
Науковий керівник: Жигаревич О. К., старший викладач

У філософії онтологією називають теорію про природу буття
і види єств. Онтологічний рівень формалізує накопичені знання,
визначаючи і об’єднуючи термінологію різних наукових областей.
Онтології отримали достатньо широке розповсюдження в задачах
представлення знань і інженерії знань, семантичної інтеграції
інформаційних ресурсів, інформаційного пошуку і т. д. В науці про
«штучний інтелект» онтологія — це «специфікація концептуалізації
наочної області», або спрощений, документ або файл, формально
задаючий відносини між термінами. Це свого роду словник понять
наочної області і сукупності явним чином виражених припущень
щодо значення цих понять. [1]
Частіше всього онтологія представляється як ієрархія понять,
зв’язаних відносинами деяких певних видів. Такі визначення онтологій використовуються в різних класифікаціях. Розвинуті онтології формалізуються засобами мов логіки і допускають можливості
логічного висновку. Передбачається, що «інтелектуальні додатки»
використовуватимуть онтології, щоб одержувану в результаті пошуку інформацію з пов’язаною з нею структурою знань і правилами
висновку. Механізми пошуку можуть застосовувати онтології і для
вибірки сторінок з синтаксично різними, але семантично однаковими словами. Онтології також можуть використовуватися для
організації обміну даними і інтеграції програм. Розробка мови
опису структурованих онтологій OWL стало останнім часом однією
з найважливіших ланок робіт по Семантичному Web, що проводяться консорціумом W3C. В кінці 2001 року для цієї мети у складі
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W3C була встановлена спеціальна робоча група — Web Ontology
Working Group. 10 лютого 2004 року WWW — Консорціум надав мові
OWL статус рекомендованої до реалізації технології. В рамках OWL
онтологія — це сукупність тверджень, задаючих відносини між
поняттями і визначаючих логічні правила для міркувань про них.
Комп’ютери можуть «розуміти» значення семантичних даних на
Web-сторінках, слідуючи по гіперпосиланнях, провідних на онтологічні ресурси. Онтологія може включати описи класів, властивостей і їх приклади (індивіди). [3]
Формальна семантика OWL описує, як отримати логічні
висновки на основі онтологій, тобто отримати факти, які не представлені буквально, а виходять з семантики онтології. Ці висновки
можуть базуватися на аналізі одного документа або безлічі документів, розподілених в Мережі. Приклад аналізу документу на
основі онтології предметної області представлено на рис. 1.

Рис. 1. Аналіз документу на основі онтології предметної області

Останнє забезпечується можливістю онтологій бути зв’язаними, включаючи прямий імпорт інформації з інших онтологій. Щоб
написати онтологію, яка може однозначно інтерпретуватися і
використовуватися програмними агентами, задіюються синтаксис і
формальна семантика OWL. [2]
На практиці створення онтологій починається з ієрархії класів
понять, що становлять наочну область. Фундаментальним таксономічним конструктором для класів є rdfs:subClassOf. Він пов’язує
більш приватний клас з більш загальним класом. Якщо X — підклас
У, то кожний представник X — також представник У. Відношення
rdfs:subClassOf є транзитивним. Якщо X — підклас У, і У — підклас
Z, то X — підклас Z.
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Науковий керівник: Кочура Н. М., к.ф. н., доцент

Світова еволюція людства безпосередньо пов’язана з виникненням та розвитком інституту сім’ї. Що ж все-таки розуміється під терміном «сім’я»? А.Г. Харчев визначив сім’ю як «малу соціальну групу,
члени якої пов’язані шлюбом або кровною спорідненістю, спільністю побуту і взаємною моральною відповідальністю і соціальна необхідність у якій обумовлена потребою суспільства у фізичному і духовному відтворенні населення. Сім’я є відношення, через яке і завдяки
якому здійснюється відтворення людини, суспільний механізм цього
відтворення». Але в останні два десятиліття в області сімейно-шлюбних відносин спостерігається ряд негативних тенденцій, які не
можуть дати цьому визначенню реалізувати себе повною мірою [1].
Питання неповних сімей актуальне тому, що в них зосереджена
значна частина того населення, у якого не склалися природні,
закладені в самій природі сімейно-шлюбних відносин умови життя.
Це діти, без батька (чи матері), дорослі люди, що не мають власної
сім’ї і які продовжують жити разом з батьками. Таке становище не
тільки ускладнює у більшості з них матеріальну сторону життя, а й
позбавляє їх повноцінного духовного життя, яке могло б дати щасливе подружжя.
Неповна сім’я — це мала група з частковими, неповними зв’язками, де не має традиційної системи відносин: мати — батько, батько — діти, діти — бабусі й дідусі.
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Такі родини називають ще «материнськими», а жінку, яка виховує дитину (дітей) без батька — «мати-одиначка».
Сукупність неповних сімей різноманітна і вкрай неоднорідна.
Джерелами їх виникнення традиційно вважалися:
– розлучення;
– смерть одного з батьків;
– позашлюбна народжуваність.
Розлучення — часта причина появи неповних сімей. Оскільки
діти, як правило, залишаються з матір’ю, то у матері утворюється
неповна сім’я, а батько або стає одинаком, або вступає в новий
шлюб, або повертається до своїх батьків.
Серед сімей, які стали неповними через смерть одного з подружжя, більше матерів з дітьми, ніж батьків з дітьми. Причина
в тому, що смертність чоловіків дещо вища, отже, вдів виявляється
більше, ніж вдівців.
При позашлюбних народженнях сім’я спочатку є неповною,
дитина з перших днів свого життя виховується тільки матір’ю, без
батька. Така сім’я завжди складається з матері і дитини.
Неповна родина існує у нашій державі та відповідно до статистичних даних, ріст таких родин збільшується у нашому суспільстві.
Неповна сім’я характеризується емоційною нестабільністю,
невпевненістю у життєвому виборі, втратою ціннісних орієнтирів,
психологічним бар’єром при спілкуванні з протилежно статтю,
економічною неспроможністю утримувати сім’ю, накопиченням
фізичної та нервової втоми [2], [3].
Це переконує нас у тому, що такі сім’ї є найактуальнішою проблемою сучасного українського соціуму, вони потребують поглибленого вивчення та аналізу причини, що з ними пов’язані.
Список використаних джерел

1. А. Г. Харчев — «Сучасна сім’я і її проблеми. Соціально-демографічне дослідження ». М., 1978 (соавт. з М. С. Мацковский);
2. http://uk.wikipedia.org
3. http://www.secret-press.com/vih150.html
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Панахов І. В.
1 курс, група Т-1,
спеціальність «Туризм»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
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Науковий керівник: Кавун Н. В., ст. викладач

В умовах глобалізації сучасне суспільство вплетене у складну
мережу комунікаційних процесів, тенденції якого виступають каталізатором процесу крос-культурної комунікації, формуючи модерні форми туристичної діяльності. Дослідження соціальних аспектів
розвитку туризму у різних культурах актуалізується в контексті діалогу культур і цивілізацій, що й виступає важливим моментом розвитку соціально-філософської науки. У рамках науково-технічного
прогресу, розвитку транспортних засобів і появи нових технологічних можливостей в контексті цивілізаційного процесу, все більшої
відкритості кордонів між державами сучасна людина отримує необмежені можливості контактувати з представниками інших культур.
У сучасній Україні дослідження проблем туризму як соціального
і культурного явища в умовах глобалізації та крос-культурної комунікації представляє собою великий науковий і практичний інтерес.
Осмислення проблем соціокомунікації і крос-культурної комунікації має багатовікову історію, у витоків дослідження якої стояли
філософи Древньої Греції. Проблема спілкування притягувала вчених ще з часів Сократа, головна ідея яких розглядалася як вираження соціального інстинкту, що заставляє людей об’єднуватися
у спільноту. Розглядаються взаємовідносини між людьми на основі
діалогу, підкреслюючи активність обох сторін.
Тільки у процесі туристичної діяльності людина може експериментувати сама з собою, з усіма можливим й неможливими варіантами своєї суб’єктивної поведінки, а також з іншими учасниками
зустрічей. Як чуттєве опрацювання певного духовного стану індивіда, туризм стає інструментом вільного вибору індивіда. Важливим
для туризму є стан духовної активності людини, різноманітні
форми її актуалізації, задоволення від самої туристичної діяльності,
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самого процесу туризму. У філософському контексті розглядаються: парадоксальність й соціальна цінність, не утилітарність, легковажне і серйозне ставлення, освоєння людьми різних своїх можливостей і трансцендентність людини у процесі освоєння ролей і
статусів у туристичній діяльності.
В умовах глобалізації і крос-культурної комунікації відбуваються наступні тенденції у розвитку туризму: 1) має місце насущна
необхідність вироблення загальних підходів у національних стратегіях розвитку стійкого, відповідального і управляючого туризму як
відповідь на загальні загрози і виклики сучасності; 2) спостерігається нерівномірність політичного економічно і соціального розвитку і стану суспільства у різних країнах, у зв’язку з чим роль і значення туризму як двигуна економіки і фактора стабільності
посилюється і може відрізнятися у різних національних державах;
3) право на відпочинок як наслідок реалізації права на працю,
повинно бути засновано на вільному праві людей вибору місця відпочинку і доступності туризму для всіх верств населення; 4) соціальний туризм, який найбільш повно відповідає Цілям тисячоліття
ООН, повинен стати основним пріоритетом національного туристичного розвитку, а заходи з приводу його реалізації повинні носити не декларований, а практичний характер. Туризм, таким чином,
є надзвичайно багатоманітним явищем як і багатоманітна сама
діяльність людини. Туризм виступає як основне джерело і найвищий прояв людської свободи, потреба розвитку творчості і сутнісних сил особистості, самопізнання себе як суб’єкта туристичного
процесу, виявлення самодіяльності індивіда, відтворення людини
у всій її багатоманітності.
Висновок: туризм є наслідком динамізму сучасної епохи та технологічного розвитку постіндустріальної епохи, у контексті якої
відбувається структуризація функціонально-видової спрямованості туризму. Автор виявляє суперечливу і неоднозначну сутність
туризму, яка породжена глобалізацією світової спільноти, впливом
сучасних інтернет-технологій та культури. Туризм — це один
з феноменів крос-культурної комунікації, що являє собою складне
і суперечливе явище, на яке істотно впливають економічний, політичний, соціокультурний і демографічний фактори, у тому числі
базові цінності культури.
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Науковий керівник: Сушик О. Г., к. пед. наук, доцент

Ярмарковий рух в Україні має багатовікову історію, в 40-х роках
XIX ст. діяло 12 тис. ярмарків, в тому числі 178 великих і середніх.
Від хутора до хутора, від села до села і далі, до великих і малих міст
пролягали шляхи, якими просувалися торговці різного ґатунку
і ваги, купівля і продаж були присутні у їх щоденних клопотах.
Кожен із нас чув слова «ярмарок» — свято праці і спілкування,
гарного настрою, продажу і придбання товарів, де діяли закони
«ринку». Тут відбувалися зустрічі, знайомства, запрошення на храмові свята або родинні торжества. Жвава ярмаркова торгівля не
обходилася без галасу, суперечок, лайок.
Одним із найбільших та найвідоміших ярмарків є Сорочинський ярмарок, який знаходиться у селі Великі Сорочинці Миргородського району. Саме тут народився та прославив село Микола Васильович Гоголь.
З давніх-давен на нашій землі збиралися ці великі торги —
ярмарки. Гончарі й ложкарі, ткалі й вишивальниці, бондарі й столярі, стельмахи й кошикарі, кушніри й лимарі, соленики й дьогтярі, бублейниці й кравці продавали на ярмарках свої вироби.
Валками стояли на торжищах чумацькі мажі з сіллю та рибою.
Кожний купував те, що не міг зробити сам.
Ярмарки були не лише як осередки торгівлі, а й поїздок, знайомств,
відвідин родичів, ознайомлення з новими місцинами. Початок
ярмарків приурочувався, як правило, до релігійного свята, від
якого ярмарки й одержували назву. Тривалість ярмарків складала
від кількох днів до кількох тижнів. Де не лише здійснювалась торгівля, а відбувалися різноманітні дійства, спілкування, обговорення подальших планів тощо.
Гортаючи сторінки історичних і літературних джерел, довідуємося про надзвичайну любов народу до ярмарків, не лише як до
процесу торгівлі, а й подорожей та розваг. Люди знайомились
з новими регіонами, звичаями, традиціями. Обряди, повір’я,
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прикмети захоплювали своєю національною неповторністю і змушували відчути той, ні на що інше не схожий дух українського
народу.
Ярмарки існували до 20-х років ХХ ст., а згодом вся торгівля
в селах перейшла до кооперації та під контроль держави.
Відродження ярмарків, а разом і ярмаркового туризму в нашій
країні розпочинається з 1966 року, давню традицію продовжує
і Сорочинський ярмарок. На нього з’їжджалось багато представників різних організацій та підприємств — торгових та виробників не
лише з Полтавщини, але й з багатьох інших областей України та
з-за кордону. Багато людей приїздило в Сорочинці щоб придбати
різноманітні, дефіцитні на той час, товари. Їх не зупиняло навіть те,
що ярмарковий майдан являв собою необладнане поле, без будьяких умов ні для учасників ні для гостей.
В наш час ярмарки вже не є пересічним явищем і не проводяться як дань минувшині, а створюють настрій і атмосферу свята, відкривають нові можливості до відродження традицій свого народу.
Дозволяють популяризувати туризм регіону, створюють можливості для розвитку туристичної інфраструктури.

ПРОБЛЕМА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
УКРАЇНЦІВ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
Савич В. О.
кандидат політичних наук,
доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та
соціальних комунікацій
Інституту права та суспільних відносин,
к. тел. (097) 4348406

Для того, щоб дослідити суспільно-політичний та соціокультурний розвиток українського суспільства, потрібно звернути увагу на
проблему з’ясування нової цивілізаційної ідентичності, яка зазвичай виявляється у специфіці релігійно-морально-світоглядних
основ окремих цивілізаційних систем, усвідомленні культурноісторичної єдності, самобутності та змін в духовно-цивілізаційній
сфері, а саме: традицій, цінностей народів, моделей поведінки, які
формуються на основі ототожнення себе з визначеним культурним
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полем, а також з відповідними соціальними інститутами та відносинами. Цивілізаційна ідентичність реалізовується через уявлення
людини про належність до тієї чи іншої культурно-цивілізаційної
спільності, яка є насамперед самодостатньою.
«Досвід свідчить, що у перехідний, сповнений різноманітних
ризиків період, частіше програють не ті, які були на старті економічно менш розвинутими, а ті, які вийшли на світову арену з підірваною, ослабленою цивілізаційною ідентичністю» [3, с. 149]. Так,
вітчизняний вчений Ю. Пахомов відзначає, що полем економічної
боротьби виявляється саме духовний, моральний етноповедінковий стереотип народу, а значить — історія, культура [2]. Глобалізація дала поштовх до конкуренції економік різних цивілізаційних
світів і використання ними свого творчого потенціалу у поєднанні
з інтелектом, закладеного у їхніх цінностях культури; адаптації провідних науково-технологічних та соціокультурних форм до власного цивілізаційного ґрунту.
Відомий гіперглобаліст К. Омае також вказував на те, що світ
опинився на порозі нового етапу свого цивілізаційного розвитку,
проте ним констатувалось утворення так званих «тріад». З ним солідаризувався інший західний дослідник І. характерних рис оновленої глобалізації Ю. Пахомов називає: розблокування інвестиційної
моделі в країнах Заходу, зростання впливу Сходу, «зникнення так
званої наздоганяючої моделі, яка протягом півстоліття була основою для диверсифікації рівнів розвитку» [1, с. 9], домінування цивілізаційних факторів, «тобто фактори не стільки «матерії», скільки
«духу» [1, с. 10]. Тому, на думку вченого, для України в умовах формування нової моделі глобалізації важливим є використання фактору цивілізаційної ідентичності під час проведення реформ з метою
інтегрування до глобальної системи, а також врахування процесу
взаємозв’язку різних систем цивілізаційних цінностей та тенденцій
глобалізації для подолання нинішнього інерційного розвитку і зміни його на інноваційний.
Список використаних джерел
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ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ТОЛЕРАНТНОСТІ
В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ УКРАЇНИ
ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Савич І. О.
Старший викладач кафедри суспільно-політичних наук,
глобалістики та соціальних комунікацій
Інституту права та суспільних відносин,
к. т. (066) 3438886
Науковий керівник: Бебик В. М., д. п. н., професор

Потреба в толерантних відносинах стала необхідним фактором
розвитку сучасного суспільства, що відображається в ускладненні
соціальних відносин, поширенні демократії і визнанні пріоритетності прав та свобод людини. Під час здобуття незалежності
Україна опинилася перед проблемою гармонізації законодавства
для мирного співіснування різних етнічних, релігійних, расових та
інших груп. Крім ратифікації міжнародних конвенцій, прийнятих
ООН, Радою Європи, ОБСЄ тощо, парламент Україна мав переглянути власні закони, щоб задекларувати толерантність на загальнодержавному рівні.
Основи нормативного закріплення толерантності були покладені в Конституції, зокрема, в статті 24 проголошено: ««Громадяни
мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та національного походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками» [1].
Нерозривність прав людини і прав національностей задекларовано в Законі «Про національні меншини в Україні» від 25.06.1992
року. Держава гарантує національним меншинам право на націо384
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нально-культурну автономію (ст. 6), право бути обраним або призначеним до державних органів влади, підприємств чи організацій
(ст. 7) тощо. В статті 18 зазначається: «Будь-яке пряме чи непряме
обмеження прав і свобод громадян за національною ознакою забороняється й карається законом» [2]. Відповідальність за порушення
толерантності в суспільстві за будь-якими ознаками закріплена в
статті 161 Кримінального кодексу України. В Цивільному процесуальному кодексі України проголошені засади рівності усіх учасників перед законом і судом незалежно від будь-яких ознак.
Терпиме ставлення до різних політичних поглядів, які відрізняються від провладних закріплено в Законі «Про політичні партії
в Україні». Опозиції гарантується свобода публічних виступів і критичного оцінювання роботи органів влади.
Формування толерантної свідомості громадянина здійснюється
за допомогою процесів навчання та виховання. В законах України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту» закладені гуманістичні принципи. Зокрема,
в статті 56 Закону України «Про освіту», педагоги повинні «готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,
миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними,
релігійними групами» [3].
Проте декларативне закріплення толерантності як політичної
цінності в державі не завжди виступає мотивуючим механізмом в
політичних відносинах і поведінці громадян, що заважає формуванню демократичної політичної культури. Також законодавство
України має бути доопрацьоване відповідно до міжнародного
досвіду вирішення проблем толерантності.
Список використаних джерел
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ХАРАКТЕРНІ РИСИ РЕЛІГІЙНОСТІ УКРАЇНЦІВ
Терновий Я. В.
ІV курс, група С-4, спеціальність «Соціальна робота»,
Рівненський інститут, к. т. (097) 1821672
Науковий керівник: Бородинська Л. І., к. і. н., доцент

Серед усіх форм суспільного світогляду в українців значне місце
посідає релігійний. У сучасному українському суспільстві релігія
стає важливим чинником культурного згуртування та індивідуальної ідентичності. Впродовж багатьох років наш народ сформував
свій характерний тип релігійності, який вплинув на національний
характер. Релігійність українців має кілька характерних рис.
1. Українська релігійна система побудована на пантеїзмі, який
зумовлений їх прив’язаністю до Землі, обожненням її. Взаємозалежність цих понять внесли релігійну свідомість українців уявлення про жінку, як особу, наділену життєдайними, містичними рисами.
Саме тому «в Україні поширений культ Богородиці… ідеологізація
подружнього життя, підхід до сім’ї як надприродного, санкціонованої співдружності звеличування жінки-матері» [2, c. 44].
2. Обрядовість. Дотримання обрядів усвідомлювалося нашими
предками як вираження причетності до свого етносу, до своєї віри.
Вибіркова, не закостеніла релігійність українця показує, що практика обрядовості є радше виразником внутрішньої активності його віри,
гармонії з Богом у формі обряду, свята, коли різні сторони діяльності
поєднують у собі тотожність побутового з сакральним. Специфіка
релігійності українців виключає догматизування, передбачає свободу
мислення й дій. Українець схильний оцінювати особу за її загальнолюдськими якостями, а не за релігійними. Так, до людини, котра
добре ставиться до ближніх, але має байдужа до релігійної обрядовості, в Україні, за звичай, говорять: «Дарма, що він не молиться, заготовив він собі місце на тім світі ділами своїми» [3, с. 47].
3. Схильність до опоетизування релігії, очікування від неї якоїсь
зовнішньої насолоди, емоційної віддачі. Українська релігійність —
релігійність більш внутрішня, особистісна. Загалом «в українців
міцне почуття божої всеприсутності, душевна скрута, внутрішня
розмова з Богом, тайне думання про божу волю над собою», — підкреслював митрополит Іван Огієнко. [1, с. 81].
4. Забобонність, знайшовши своє підкріплення у бурхливій
фантазії українця, породила чародійство, віру в магічні сили, прикмети. Забобонність народу тісно переплітається із побутом, вно386
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сить у його основу сакральне, вимагає від особи певних дій у задля
збереження ритуальних уявлень. Вона для українця стала специфічним способом і контролювати невідоме.
5. Специфічна двовірність, яка після прийняття християнства
виявляється збереженням світоглядних позицій притаманних язичницьких уявленням про світ. У світогляд українців відбувся синтез
релігійних уявлень. Результатом таких релігійних метаморфоз стало
те, що у релігійному житті українців розмежувалися церковні і
народно-звичаєві свята, а впродовж тривалого часу повсякденні
молитви відрізнялися від молитов використовуваних у церкві [3, с.
40]. Релігійна обрядовість українців не закінчується в стінах храму,
вона переноситься на побутовий, традиційний і сімейний рівень.
Вияв релігійності українців значиться своєю широтою, їм притаманне власне вироблене релігійне почуття. Стрижневою ознакою
у цьому почутті є віднайдення і утвердження гуманістичних принципів, опоетизування релігійності і перенесення її ідеалів
у повсякденне життя. Це стало сприятливим ґрунтом для існування
в нашого народу глибоких релігійних настроїв, перенесенні релігійного почуття у сферу індивідуальну, внутрішню.
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КРАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВІВ
У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ
Тімашова В. М.
канд. юрид. наук, Національна академія внутрішніх справ (м. Київ),
тел. 0958077545
Науковий керівник: Варзар І. М., д. політ. н., профессор

Політична влада в сучасному світі є так само динамічною за
своїм змістом, перебігом функціонування та результатами, як і політичне життя загалом. Класичне визначення категорії «влада» дає
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М. Вебер, розуміючи її як «будь-яку можливість впроваджувати всередині даних суспільних відносин особисту волю, навіть всупереч
опору, незалежно від того, на чому така можливість засновується» [1].
Феномен політичної влади науковці розкривають у двох площинах. Одні оцінюють владу як винятково політичний феномен,
а отже влада розуміється як виключно політична сутність і політичне явище. Інші бачать владу такою, що не обмежується політикою,
але складає її значну частину. Така влада ширша й активно діє за
межами політичного.
Сутність політичної влади, її зміст визначаються низкою факторів: деякі з них є незмінними, інші — залежать від конкретної політичної ситуації. Політична влада відрізняється від усіх інших форм
влади наступними особливостями :
а) загальністю, обов’язковістю її рішень для всіх громадян,
організації всякої влади;
б) монополією на фізичне насильство, як внутрішнє (право
покарання), так і зовнішнє (право на війну).
в) різноманітністю ресурсів [2].
Центральною у політичній владі є влада державна. Специфіка
державної влади полягає в тому, що, по-перше, вона здійснюється
спеціальним, відокремленим від решти суспільства апаратом; подруге, є реальною на території, на яку поширюється державний
суверенітет, по-третє, володіє монополією на прийняття законів,
а також вжиття у разі необхідності засобів примусу. Політична
влада може поширюватися і за межі компетенції державних органів. Наприклад, влада політичної опозиції або кримінальних структур може бути значно впливовішою в суспільстві, ніж офіційна державна влада.
Спеціальне призначення політичної влади виявляється в її здатності виступати фактором як інтеграції, так і дезінтеграції суспільства. У першому випадку з допомогою влади підтримується суспільний порядок, вирішуються конфліктні ситуації, у другому —
забезпечується панування одних соціальних груп над іншими.
Будь-яка влада здатна з часом втрачати ефективність, тобто відбувається ерозія влади. Про це свідчать зниження ефективності
управлінських дій, підвищення рівня простого адміністрування
тощо. Причиною ерозії влади є й те, що змінюються мотиви діяльності особи, політичної сили. Ерозію влади посилюють також відсутність заходів щодо вдосконалення стилю керівництва, діяльності, критика влади з боку інших тощо.
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Дієздатність політичної влади багато в чому залежать від її легітимності.
Легітимізація влади дає можливість державі здійснювати власні
владні повноваження відносно своїх громадян, а громадянам —
формувати позицію щодо діяльності владних інституцій держави.
За М. Вебером, легітимність — це не тільки законність даної влади
з формально-юридичної точки зору, а скоріше — явище соціальної
психології, що полягає в ухваленні суспільством даної політичної
влади або, як мінімум, пасивній покорі їй [3].
Проблема влади є центральною в політичній науці, оскільки
через її здатність і можливість реалізувати волю, впливати на поведінку та рішення інших людей, правильність її розподілу у кінцевому рахунку залежить життя суспільства.
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САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ
Фалєєва Л. В.
І курс, група ПО-11/12, спеціальність «Політологія»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
к. т. (097) 93-15-312
Науковий керівник: Кочура Н. М., к. ф. н., доцент

Проблеми молоді непокоїли суспільство в усі часи. Одна з основних молодіжних проблем — це її майбутнє, зокрема — професійне самовизначення.
Професійне самовизначення є дилемою сучасних молодих
людей. Перед випускником школи стоїть багато питань. Яку
професію обрати? В який навчальний заклад піти навчатися? Чи
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вистачить у батьків коштів заплатити за навчання? Як показують
різноманітні опитування, більшість випускників, закінчуючи
школу, остаточно не відповіли для себе на всі ці питання. Дуже
часто рішення приймається вже в останню хвилину, а роздуми про
правильність вибору ще певний час продовжують турбувати молоду
людину і її батьків. Але, головна проблема ще попереду — це
працевлаштування. Чи знайде молодий спеціаліст роботу по
спеціальності після закінчення навчального закладу? Відповідь на
це питання не завжди є ствердною. Особливо це стосується
невеликих міст і містечок.. Саме тому близько 80% випускників
планують по закінченню професійного навчання шукати роботу у
великих містах. А яка доля чекатиме решту 20%? Відповідь на це
питання може дати лише час. І не завжди мрії молоді про гідну
роботу в рідному місті збуваються. Це може викликати
розчарування, зневіру у власних можливостях.
Якщо така тенденція буде продовжуватися далі, то що чекає нашу
країну в майбутньому? Як боротися з даною проблемою? Як
допомогти молодій людині знайти гідне місце в самостійному житті?
Та не варто думати, що сучасна молодь тільки безцільно шукає,
чим би зайнятись в житті. Це не так! Дуже багато тих, хто в наш час
мають величезну спрагу до знань. І це чудово! Є все-таки
цілеспрямовані люди, які студіюють в кількох університетах,
підробляють вечорами, а у вихідні пишуть статті в товсті наукові
журнали. Саме за такими майбутнє. Але і тут теж існують проблеми.
Бо освічені молоді люди не бачать свого майбутнього в Україні.
Захистивши кандидатську, вони розуміють, що прожити на
скромну зарплату кандидата наук практично неможливо. На Заході
вони були б шанованими людьми, університети виділяли б їм
стипендії на проведення досліджень. В Україні, на жаль, все поіншому. Однак, не всі їдуть на Захід, спокусившись швидким
заробітком, багато хто залишається і продовжують тягнути
українську науку вперед. Оцінять їх? Невідомо.
Дійсно, проблеми, які хвилюють сучасну молодь, різноманітні.
Сьогоднішні молоді люди здаються набагато дорослішим своїх
однолітків 60-х або 70-х років. Але це означає також і те, що
сьогоднішня молодь розумнішає і розуміє, що сподіватися, окрім
як на себе, ні на кого.
Загалом же, наше сьогоднішнє юнацтво прекрасне. У лавах їх
ми все-таки бачимо більше студентів, ніж неуків, набагато більше
працюючих, аніж наркоманів. І це не може не тішити. Наша молодь
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самостійно будує своє майбутнє. Наш порятунок у нашій активності, у нашій участі у громадських, студентських організаціях. І,
безумовно, брати безпосередню участь у виборах і голосувати за тих
кандидатів у народні депутати, які на законодавчому рівні
розроблять дієву концепцію захисту національних інтересів, як
перспективи розвитку української державності, забезпечать доступ
до освіти незалежно від майнового стану, розроблять закони щодо
заохочення і підтримки молодих науковців, соціальної підтримки
та соціально-правового захисту молоді, сприяння молоді у
вирішенні житлових проблем та підтримки молодих сімей. Тільки
тоді в української молоді з’явиться перспектива, а в держави —
європейське майбутнє.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
Шафранюк П. В.
III курс, група Пр–3.1, спеціальність «Правознавство»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к. т. (0332) 780043
Науковий керівник: Бундак О. А. к. і. н., доцент,

В кінці 80-х — початку 90-х ро. ХХ ст. почалося будівництво нової української держави. Саме в цей період утворилася мережа громадсько-політичних організацій, товариств, клубів, що забезпечували поступ країни від тоталітарної однопартійності до демократії.
Розгортання конституційного процесу ускладнювалось сповільненим виробленням науково обґрунтованої моделі майбутнього суспільно-політичного устрою, протистоянням гілок влади та
непримиренною боротьбою навколо питань законодавства різних
політичних сил. Узгоджувальним комісіям усе ж вдалося дійти
згоди і 28.06.96 р. Конституція була прийнята.
Основний Закон проголосив Україну демократичною, соціальною, правовою державою. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека були визначені найвищими цінностями. Тут же закладені загальні основи для розвитку прямої
демократії в нашій державі. Ст. 1 та 5 Закону закріпила, що народ
України здійснює первісну та верховну владу в країні, є носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в державі
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Одним із чинників стабільного й динамічного розвитку суспільства може стати ідея. На початку ця роль відводилася національнодержавницькій ідеї. На жаль, національна ідея в Україні так і не
переросла в ідеологію, тобто в систему регулятивних установок суспільного життя з відповідним механізмом її впровадження. Не відбулося вчасного перенесення акценту з «незалежності від...» на
«незалежність для...» Владна еліта, що складалася здебільшого із
представників колишньої комуністичної номенклатури, не зуміла
легітимізувати себе в очах представників різних регіонів і різних
суспільних груп і не захотіла скористатись об’єднавчим потенціалом загалом чужої для неї національної ідеї.
У рамках стратегічного вибору України — створення демократичного суспільства європейського типу — складовими її суспільного ідеалу мали б виступати державна самостійність, внутрішньополітична стабільність, громадянське суспільство, всебічний
розвиток особистості. Цей ідеал як єдине ціле поділяють далеко не
всі в Україні: для одних неприйнятною є європейська модель демократії, для інших — суверенітет України, треті схильні абсолютизувати стабільність, яка часто-густо ототожнюється з тоталітарним
«порядком». А тому в ідеологічній сфері, поряд з національнодемократичними ідейними переконаннями, що сприймаються їх
опонентами як радикальний націоналізм, поки що прослідковується декілька негативно забарвлених різновекторних орієнтацій: деідеологізований і часто безпринципний прагматизм тієї частини
суспільства, для якої гроші, а не держава й цивілізоване суспільство, є вищою метою діяльності; апологія досвіду радянського
минулого, ностальгія найбіднішої частини суспільства за гарантованими державою стабільністю і добробутом; посилене творення
національного міфу про «найдавніше» походження українців, їхню
месіанську роль тощо; механічне та некритичне перенесення на
національний ґрунт ідей, які акумулювали досвід економічного та
політичного розвитку інших країн.
Ідеологічний плюралізм в Україні поки що спричиняє підвищену конфронтаційність політичних організацій, надмірне подрібнення політичного спектра та невміння об’єднуватися заради великого, знехтувавши малим.
Певною особливістю українського конституціоналізму є надання зверненням громадян високого правового статусу, що визначає
їх як важливий інструмент функціонування демократичного суспільства, а також підвищує обов’язки органів державної влади та
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місцевого самоврядування перед громадянами. Конституція
України також закріплює право громадян мирно збиратися та проводити мітинги і демонстрації.
Особливе місце у процесі поширення у суспільстві запиту на
демократію покликані посісти ЗМІ. ЗМІ, як ніхто інший, мають
вплив на суспільну свідомість, тому мусять бути гідними партнерами суспільства. Демократичність влади є запорукою їх власного
незалежного існування.

УНІКАЛЬНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ЯК ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Шевченко М. Л.
ІІІ курс, група ПО-31, спеціальність «Політологія»,
Інститут права та суспільних відносин університету «Україна»
Науковий керівник: Кочура Н. М., к. ф. н., доцент

Принципова новизна глобалізації полягає не в її масштабі
й сфері впливу — хоча вони безпрецедентні, а в явній свідомій
спрямованості глобалізації. Вона тільки на перший погляд здається
процесом дифузійним, вільно сформованим, природним і не
залежним від волі й наміру людей. Процеси такого роду випадковими, виниклими самі собою й у цьому змісті природними не бувають. Такі процеси мають своїх ініціаторів, свого суб’єкта. Хто, для
чого, з якою метою, яким чином ініціює, підтримує, направляє
процеси глобалізації можна тільки припускати й здогадуватися.
В основі своїй глобалізація — це, насамперед, культурна стратегія Заходу, спрямована на скорення й поневолення всього «іншого», незахідного, некультурного, нелюдського. Глобалізація — це
прийняття норм, цінностей й інститутів західного буття всім людством як необхідність закону, «веління часу». У цій стратегії все
«незахідне», своєрідне, інше повинне зникнути або зайняти свою
скромну нішу у встановленій системі цінностей.
Очевидно, що глобалізація приносить відчутні вигоди одним
країнам і є нещастям для інших; очевидно, що за анонімністю глобалізації хтось стоїть й т.д. Але реконструювати суб’єкта глобалізації, виходячи із принципу «кому вигідно, хто зацікавлений»; розкрити її зміст по формах її прояву — справа гранично складна. Тим
більше, що всесвітня історія сьогодні взагалі носить анонімний
393

Секція 11

Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти

характер: практично всі люди у всіх країнах відсторонені від реальної можливості впливати на хід подій; при зовнішній активності
й навіть суєті люди реально є об’єктом керування й маніпулювання; поводження мас й окремих індивідів і планується й програмується (прориваючись досить часто в так званих немотивованих діях
і вчинках). Причому реальна пасивність сучасної людини, при граничній зовнішній активності, практично не залежить від типу державного устрою, тому що кожна по-своєму відстороняє людей від
реального впливу й на загальні процеси в суспільстві, і на процес
особистісного розвитку. Можна навіть стверджувати, що демократичні режими відрізняються ще більшою витонченістю відсторонення людини від керування ситуацією.
Глобалізація і є граничною формою продукування пасивності
людини у всесвітньому масштабі. От у чому полягає основний її
негативний зміст. Вона зазіхає на сутність людини — бути відповідальним творцем свого життя. Людина, чим далі, тим більше уніфікується, втрачає особистісну специфіку, віддає себе, виступає
супротивником глибоко битійного різноманіття, що є умовою знаходження людиною своєї сутності. Глобалізація, таким чином, відповідальна за ці негативні процеси.
Можна й далі описувати основні характеристики глобалізації,
що розумієтья як сучасна форма світового ладу, як актуальний етап
в історії світової цивілізації. Зрозуміло, що домінуючою тональністю такого дослідження буде насторожене відношення до глобалізації. Всі, крім її активних ініціаторів, перебувають у такому відношенні. Попри все те не можна не відзначити, що глобалізація,
особливо при поверхневому її розумінні, несе в собі дуже багато,
якщо не позитивних наслідків, то, принаймні, позитивних можливостей, основна з яких — можливість максимально вигідного для
тієї або іншої країни інтегрування у світове співтовариство.
Наскільки така інтеграція реально можлива — питання надзвичайно хворобливе для більшості країн, його воліють не обговорювати,
але сама можливість змушує приєднуватися до прихильників глобалізації, що підсилює її, а конкуренція за «тепле місце» у глобальних процесах дає глобалізації енергію до росту й поглиблення.
Можна й далі міркувати про глобалізацію на абстрактному рівні,
але більш продуктивним, на наш погляд, є аналіз її впливу на конкретні області суспільного й особистісного буття, на якому ми
і зосередились, розглядаючи детальніше дану тему.
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АНТИ-ІММІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ:
СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Юрчук О. О.
кафедра гуманітарних дисциплін,
Дубенська Філія ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»,
к. тел. (096) 607-88-82

Перед державами, що мають високий рівень економічного розвитку і є привабливими для мігрантів, все гостріше постають
питання співіснування різних культурних груп та вибору державної
міграційної політики.
Метою даної роботи є з’ясування сутності та перспектив антиімміграційної політики держави у світлі теорії мультикультурності.
Анти-імміграційна політика — це державна політика, спрямована на стримування вхідних людських потоків. Серед заходів цієї
політики: зміцнення кордонів від нелегальних мігрантів, контроль
всередині суспільства з метою виявляти нелегальних мігрантів та
депортувати їх, жорсткі умови для набуття громадянства, жорсткі
умови для отримання візи тощо.
Коли анти-імміграційна політика є не досить жорсткою, вона
допускає виникнення конфліктів, обумовлених протистояннями
між різними культурними групами, які іммігрували до певної країни, або між групою, що проживала в країні раніше, та новоприбулою групою.
Жорстка анти-імміграційна політика сьогодні критикується
захисниками прав людини та адвокатами демократії, котрі відстоюють право, так званих, «інших» на власне визнання [1, с. 29]. Такий
тиск на демократичну владу є вагомим чинником для послаблення
анти-імміграційних заходів та надання представникам усіх спільнот рівних умов для розвитку та поширення власної культури.
Результатом цього процесу може бути саме те, що відбувалося протягом історії людства здебільшого шляхом насильства, а сьогодні
може стати просто результатом розвитку суспільства. Одні культури
повністю зникнуть через відсутність послідовників, які знайдуть
для себе більш прийнятними інші культури.
Крім того, держава часто відчуває потребу в людських ресурсах.
У розвинених країнах це потреба у низько кваліфікованій праці,
а також у висококваліфікованих працівниках, які претендують на
нижчу оплату праці, отримали освіту коштом іншої держави,
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потенційно можуть зробити важливий інтелектуальний внесок
у розвиток держави, що приймає їх як іммігрантів. Наприклад,
Я. Пилинський говорить про те, що принцип відкритості «не лише
сприяв поширенню демократичних цінностей, а й забезпечував
обмін ідеями й відкриттями у різноманітних галузях науки та
виробництва, їх швидкому запозиченню і впровадженню» [2, с. 21].
Якщо держава має можливість отримати людські ресурси з-за кордону, економічна вигода для держави зазвичай переважає над
бажання уникати культурних конфліктів.
Наявний тиск на державу з боку принципів демократії, теорії
прав людини та економічний фактор послаблюють жорсткість
анти-імміграційної політики. Таким чином анти-імміграційна
політика має тенденцію до послаблення, а її головна мета — уникнення конфліктів у суспільстві, спричинених культурним розмаїттям, — не може бути виконана.
Крім того, варто навести думку, висловлену Норманом Дейвісом та Ярославом Пилинським, про те, що «міграція має бути
визнана невід’ємною, постійною і надзвичайно важливою складовою розвитку людства. Будучи за суттю освоєнням нових територій
з метою поліпшення умов проживання, міграція призводить до
переміщення і змішування одних народів і появи нових. Ці процеси відбувалися завжди і так чи інакше впливали на розвиток людства» [2, с. 17].
В результаті дослідження було встановлено, що глобалізація все
більше сприяє глобальному перемішуванню, культурні середовища
сучасних держав змінюються і уникнути цього процесу не можливо. Державна політика стримування людських потоків є не ефективною та втрачає свій сенс. Мультикультуралізм стає важливою
рисою сучасного світу.
Список використаних джерел
1. Тейлор Ч. Мультикультуралізм і «Політика визнання: Есей / Ч. Тейлор. — К.: Альтерпрес, 2004. — 172 с.
2. Пилинський Я. Міграція у сучасному світі: до з’ясування причин та
наслідків / Я. Пилинський // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Політ. науки. —
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ВПРОВАДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ
В СИСТЕМУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Янюк М. В.
ІІ курс, група Фнз-21, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кушпетюк О. І., к. і. н, доцент

Сучасний світ ставить вимогу активізації духовно-морального
виховання молоді. В Україні впродовж довгого часу релігія, як
феномен духовного та суспільного життя була виключена з навчально-виховного процесу. У ньому використовувались лише окремі елементи знань про релігію, відбір та інтерпретація яких були
підпорядковані інтересам атеїстичного виховання.
Із здобуттям Україною незалежності активне обговорення питань
щодо доцільності формування нових принципів єдності нації і створення у свідомості людей впорядкованого гармонійного світу, посилення виховних функцій держави, її піклування про суспільну мораль
чи не в першу чергу стосуються освіти, гуманізації її змісту, перегляду
навчально-виховного процесу. У зв’язку з цим проблеми формування
моральних і духовних цінностей, світогляду людини, запровадження
у загальноосвітніх школах релігійних дисциплін жваво дискутуються
в державно-владних, наукових та освітянських колах.
В умовах інтеграції України в європейський простір актуальним
є врахування практики світової спільноти у справі розв’язання проблеми духовно-морального виховання молоді. Роль і місце релігії в
суспільному житті, важливість дотримання прав на свободу думки
та віросповідання, у тому числі й на одержання релігійних знань, підкреслюється багатьма міжнародними і європейськими документами.
Проблема релігійного компоненту у світських національних освітніх системах виносяться на порядок денний сесій Парламентської
Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Право на вивчення релігії закріплено більшістю конституцій західних країн, воно є складовою
права на здобуття освіти відповідно до національно-культурної
приналежності особи. Право на вивчення релігії у західноєвропейських країнах включає в себе право на створення приватних шкіл,
підконтрольних тій чи інший церкві, та право на вивчення релігії в
публічних (державних) школах. У деяких країнах релігійне навчання в публічних школах є нормою конституції, в інших — не забороняється, але й не запроваджується конституційно і регулюється
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законами. Відносини між владою і конфесійними школами мають
контрактний характер, а в деяких країнах конфесійним школам надається статус публічних. В цілому характер навчання релігії у західних
країнах залежить переважно від моделі державно-церковних відносин.
Але принцип нейтральності ставлення держави до релігії, як правило,
не означає байдужості до релігійних цінностей. І принцип нейтральності для державних шкіл зовсім не означає, що такі школи мусять
бути цілком секулярними й вилучати навчання релігії зі своїх програм.
Тобто, більшість західних країн в тій чи інший мірі підтримують
надання релігійних знань в загальноосвітніх школах, а також забезпечують створення і функціонування загальноосвітніх конфесійних
навчальних закладів, що засновуються релігійними організаціями.
Європейський досвід розвитку державно-конфесійних взаємин
у руслі діалогу, консенсусу, паритетності, рівноправності, взаємоповаги поступово реалізується на українських теренах. Держава
і релігійні організації розглядаються не як опозиціонери, а як партнери, котрі покликані працювати разом над вирішення нагальних
суспільних проблем.
Загалом проблема інтеграції духовної і світської систем освіти
дискутується в українському суспільстві від початку 90-х років.
В силу заполітизованості і крайньої суперечливості питання воно
впродовж тривалого часу позитивно вирішувалося хіба що на регіональному рівні (переважно західноукраїнський регіон).
Сприятливим моментом для врегулювання даної проблеми у
загальнонаціональному вимірі став 2005 рік, коли ініціативу про
зближення Церкви і школи підтримав Президент України В. Ющенко. Практичним результатом цього стало запровадження з 1 вересня
2005 року у загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовноморального спрямування — «Етики», «Основ християнської етики»,
«Основ релігійної етики». Наступним кроком стала акредитація
богослов’я в Україні. З березня 2006 року богословська освіта здобула повні громадські права. Вищі навчальні заклади отримали можливість готувати фахівців за спеціальністю «богослов’я». Така практика
поширена на Заході. Тривалий час Україна була чи не єдиною країною у Центрально-Східній Європі, в якій дипломи, отримані за
богословською кваліфікацією, не визнавалися на державному рівні.
Акредитація богослов’я — доказ того, що християнська думка знаходить належне місце у науковому та суспільному житті України.
Таким чином, можна стверджувати, що в Україні поволі відбувається процес гуманізації сфери освіти, наповнення її змісту традиційними морально-духовними цінностями. Світський характер
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державної освіти не є перешкодою для впровадження в навчальний
процес загальноосвітніх шкіл дисциплін з надання релігійних
знань, релігійні знання можна і потрібно розглядати як елемент
світської культури. Запровадження навчальних дисциплін з релігійних знань в цілому відповідає суспільним настроям, проте ставлення громадян до таких дисциплін має суттєві регіональні відмінності.

НАУКА ЯК ДИНАМІЧНИЙ ПРОЦЕС
Ярема В. П.
I курс, група ДН-13, спеціальність «Дизайн»,
Тернопільський коледж,
к. т. (067) 890-30-61
Науковий керівник: Сокол З. С., к. філос. наук

Наука знаходиться в постійному розвитку. Причому розвиток
науки не є лише накопиченням,еволюційним зростанням позитивних результатів. Час від часу в науці відбуваються певні кризи,
періоди кардинального перегляду і перебудови теорій. Так, американський вчений Т. Кун у своєму відомому творі «Структура наукових революцій» розглядає процес наукового розвитку як стрибкоподібний, революційний процес зміни наукових парадигм.
Наукова парадигма — найвища форма організації наукового знання, певна модель розвитку науки, сукупність її основних принципів, єдиний стиль мислення, єдиний концептуальний підхід до
розуміння проблем, способи їх постановки та вирішення.
У певний період історичного часу утверджується певна наукова
парадигма і розвиток науки відбувається в її рамках (це період так званої «нормальної науки» коли йде накопичення позитивних наукових
результатів). Але цей спокійний період колись закінчується, стара
парадигма як узвичаєний стиль мислення зазнає кризи своїх основних
принципів, виникає ситуація хаосу, і здійснюється перехід до іншої
парадигми. Потім знову настає період «нормальної науки» і так далі.
Такі цикли притаманні не тільки окремим галузям,але й науці загалом.
Вирізняють три основні історичні парадигми науки: класичну
(XVII–XIX ст.), некласичну (до 80-х рр. XX ст.) і постнекласичну
(кінця XX — поч. XXI ст.).
Модель науки XVII–XIX ст. називається класичною наукою.
Модель класичної науки побудована на механічній картині світу, на
ідеї простої раціональної світобудови, на уявленні про безособовий
природний порядок. У класичний період панує уявлення про єд399
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ність наукового знання, звідси — прагнення до системності знання
на основі принципів або емпіризму, або раціоналізму.
Некласична наука виникає на межі XIX–XX ст., в період, коли
вона переживає революційні зміни, пов’язані з кризою всіх традиційних, усталених наукових уявлень. Відбувається низка нових відкриттів, насамперед, у фізиці і математиці. Внаслідок цього змінюється наукова картина світу. Предметом дослідження стають
переважно процеси, а не застиглі явища.
І в класичний, і в некласичний період наука усвідомлювала себе
часткою єдиної культури і великих фундаментальних ідей, які служать універсальному проекту майбутнього всього людства.
Постнекласична наука кінця XX — поч. XXI ст. виникає в умовах революційних технологічних змін, пов’язаних з низкою наукових відкриттів. З’являються нові галузі наукового знання. Друга
половина XX століття була позначена відкриттям нелінійних процесів, явища самоорганізації, розшифруванням генокоду живої
речовини і відкриттям формули генома людини, появою синергетики, кібернетики, інформатики, сучасної алгебри, біотехнології,
генної інженерії, розвитком обчислювальної техніки та її мов.
Суттєво вплинули на розвиток і спосіб сучасної науки певні соціальні процеси, пов’язані із загостренням глобальних проблем.
Що ж саме відрізняє постнеклсичну науку від її попередниць —
класичної і некласичної науки? Постнекласична наука відмовляється від «диктату» універсально-загального (універсальних знань
цінностей, норм, принципів) над особливим і частковим. Заперечується існування єдиної наукової парадигми, поширюється недовіра до «освячених» наукових традицій минулого.
У центрі досліджень постнекласичної науки опинилися ситуації
з непевною інформацією, нерозв’язувані ситуації, не прогнозовані
і непередбачувані процеси, катастрофи, парадокси, випадковості,
невпорядкованість. Образ сталого, впорядкованого і вічного
Всесвіту зазнає остаточного краху і в новому світі тотальної нерівноваги «царицею наук» стає теорія нестабільності, хаосу і розпаду.
Уявлення про науку як про лінійний, закономірний процес орієнтований на досягнення одностайності позицій, консенсусу, перетворюється на бачення науки як стохастичного, ірраціонального,
хаотично-непрогнозованого процесу. Метою вченого співтовариства стає вже не однодумство, консенсус, а паралогічність (хаос
позицій, анархія, різнодумство, несумірність конкуруючих теорій).
В науку проникає ідея умовності наукових знань.
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АНАЛІЗ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСЬКИХ РЕСУРСІВ
УКРАЇНИ
Бірклаєва Т. С.
І курс, група ТР(з)–4.1, спеціальність «Туризмознавство»,
Луцький інститут рзвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Ольхова-Марчук Н. В., к. пед. н., доцент

Ресурсна проблематика — комплекс питань, які визначають
сутність і структуру, стратегію і тактику використання природних
і соціально-економічних ресурсів, — особливого пріоритету набула
в період кардинальних геополітичних трансформацій, під час
демонтажу командно-планової економіки і пошуку Україною чільного місця в міжнародному поділі праці. У нинішньому суспільстві,
яке намагається жити за законами цивілізованого ринку, рекреаційно-туристські ресурси (РТР) виступають передумовою формування експортної спеціалізації держави, аргументом забезпечення
позитивного сальдо рекреаційно-туристського балансу та виходу
України на відповідний її ресурсам, території, менталітету соціально-економічний рівень. Природно, що кожна наука має відповідну
ідеологію, а ресурсокористування — складова ідеології будь-якої
суспільно-економічної та природничої науки. На нагальність
раціонального ресурсокористування в умовах сучасної економічної
політики звертається увага в «Концептуальних засадах стратегії
економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 рр.
Відповідний акцент містить Закон України «Про туризм», де наголошується на необхідності створення економічних умов стимулювання розвитку туризму як високорентабельної галузі національної
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економіки, що є одним з основних напрямів державної політики
в галузі рекреації і туризму, і Державна програма розвитку туризму
на 2002–2010 роки. Крім того, дане дослідження розглядається як
складова національної доктрини мобілізації природного, суспільно-економічного, духовного та інтелектуального потенціалу України (найбільшої в Європі за територією і п’ятої за населенням держави) на підвищення рівня та якості життя її населення.
Різноманітним аспектам ресурсно-рекреаційної проблематики
присвячені численні публікації як в Україні, так і за кордоном —
в «близькому» і «далекому зарубіжжі».
Суттєві аспекти ресурсної та ресурсно-рекреаційної проблематики ґрунтовно висвітлені в класичних роботах географів
В. С. Преображенського (і його наукової школи), О. О. Мінца,
Л. Г. Руденка, В. П. Руденка, М. П. Крачила, М. С. Мироненка,
І. Т. Твердохлєбова, М. В. Багрова, Л. О. Багрової, Л. І. Мухіної,
М. М. Сваткова, І. О. Горленко, І. І. Пірожника, картографів і медико-географів І.Ю.Левицького, В. О. Шевченка, Б. Б. Прохорова,
архітекторів і ландшафтних архітекторів І. Д. Родичкіна,
Т. Ф. Панченко, О. В. Лесика, істориків П. Т. Тронька, Ю. М. Алексєєва, С. І. Поповича, В. Ф. Верстюка, О.М.Дзюби, В. Ф. Репринцева та ін.
Теоретико-практичне коло питань, які стосувались того чи
іншого сегменту ресурсів рекреації та туризму, почало формуватись
у колишньому СРСР, складовою якого була Україна, в середині–кінці 1960-х років. Ці наукові та практичні епізоди, які з часом
набули рис тенденції, а згодом — і закономірності, перш за все,
були пов’язані з соціальним замовленням (переходом у 1967 р. на
п’ятиденний робочий тиждень) і загальним рівнем підвищення
добробуту населення. Крім того, досвід зарубіжних країн, у т. ч.
і дружніх СРСР, в організації рекреаційно-туристських територій
і сутністю туристської політики, відношенням до ресурсів туризму
та рекреації не міг не приваблювати.
Якісні та кількісні аспекти розвитку теорії і практики ресурснорекреаційного користування, як її найважливішої складової, віддзеркалюють відповідні публікації за період 1971–1998 рр.
Отже, головні зусилля щодо вдосконалення методів рекреаційно- і туристсько-географічних досліджень мають бути спрямовані
на подальше розширення аналізу рекреаційно-туриських ресурсів
України.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА
Блінов О. П.
група ЗЕК-61, ВМУРоЛ «Україна»
Науковий керівник: Паславська А. П., к. техн. н., доцент

Ні для кого не секрет, що інтенсифікація впливу людської
діяльності на навколишнє середовище призводить до негативних
екологічних наслідків, які на сьогоднішній день набули глобального характеру. Нажаль, це один з наслідків економічного зростання,
тому пошук нових шляхів для вирішення суперечностей між економічним зростанням та споживанням природних ресурсів має
надзвичайно важливе значення.
Меблеве виробництво є одним з основних споживачів лісових
ресурсів, тому вплив цієї галузі на екологію є надзвичайно вагомим.
Ліси, які є джерелом деревинної сировини, мають інші безцінні для
людини властивості та цінності, тому пошуки шляхів раціональної,
еколого-економічної організації меблевого виробництва набувають
певної специфіки і повинні керуватися принципами сталого розвитку. Окрім того, деревина — це ресурс хоч і відновний, але обмежений і вичерпний, тому актуальність екологізації виробництва
меблів очевидна.
Для початку спробуймо розібратися, що ж таке екологізація, —
це процес постійного і поступового розроблення та впровадження
у виробництво нових технологічних і управлінських заходів, які
дають змогу підвищувати ефективність використання природних
ресурсів, організовувати еколого-економічне виробництво зі збереженням, чи навіть поліпшенням якості довкілля. Це процес постійного вдосконалення виробництва, що дає змогу зменшувати негативні впливи на працюючих, споживачів, довкілля.
Розгляд світових тенденцій розвитку меблевої галузі показав, що
попит на меблі зростає пропорційно до росту економіки, динаміки
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доходів, екологічної культури населення, а це, в свою чергу, змушує
виробників орієнтуватись на споживача, та розроблювати нові різноманітні конструкції меблів, створювати екологічні і безпечні
матеріали. У сучасного, кінцевого споживача формується потреба
у нових властивостях, характеристиках якості, де екологічні характеристики займають провідне місце, тому важливо дослідити
умови, при яких процес екологізації має розвиватись. По-перше, це
зменшення матеріало- і енергоємності виробництва і споживання,
що не повинно призводити до зниження якості забезпечення, як
екологічних так і побутових життєвих потреб споживача. По-друге,
формування попиту на екологічні товари має відбуватися у взаємозалежності таких елементів, як потреби, інтереси і можливості.
Аналіз вітчизняного меблевого сектору показав, що за останні
роки спостерігається значне зростання обсягів виробництва і конкурентоспроможності вітчизняних меблів, хоча українські меблеві
підприємства поки що конкурують переважно у нижньому і середньому цінових сегментах. Проте розвиток виробництва у свою
чергу, передбачає постійне зростання вимог не лише до конструкційних особливостей але й, насамперед, до екологічних параметрів,
на які дедалі активніше зважають і українські споживачі меблевої
продукції. За приклад, можна взяти одного з великих українських
виробників меблів концерн «Енран», який зайняв лідируючі позиції на ринку якісних екологічних меблів, завдяки використанні
європейської системи екологічного менеджменту.
Встановлено, що при виході на зовнішні ринки українські підприємства дедалі частіше стикаються з необхідністю дотримання
екологічних вимог до товарів, що значно підвищує їх конкурентоспроможність. Тому екологізація виробництва виготовлення меблів —
це необхідний процес, вдосконалення всіх стадій життєвого циклу
меблів. Для екологізації меблевої галузі, потрібно реалізувати кілька взаємопов’язаних завдань: запровадити на підприємствах систему еко-аудиту, як систематизованого, документально обґрунтованого процесу отримання екологічної інформації підприємства на
основі незалежної його перевірки; ввести на підприємствах еколого-економічний аналіз, як важливої функції екологічного менеджменту; забезпечити сертифікацію продукції та впровадити екологічні стандарти по всьому циклу меблевого виробництва;
Завдання щодо екологізації меблевого виробництва надзвичайно актуальне. Реалізація його потребує взаємодії державних органів, науки та підприємств, що дасть змогу втілювати в життя ряд
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екологічних, інноваційних рішень для покращення якості меблів,
що, в свою чергу, ще на один крок, наблизить нас до зменшення
антропогенного навантаження та поліпшення якості життя.

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ УРБАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Бойко А. А.
IV курс, група ЕК-41, напрям підготовки «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування»,
факультет біомедичних технологій
Науковий керівник: Мовчан В. О., к. б. н.

Урбанізацію неможливо розглядати без зв’язку з розвитком суспільного виробництва, зокрема важкої індустрії, енергетики, хімічної промисловості тощо. Разом з нарощуванням промислового
потенціалу, створенням нових галузей виробництва у великих
містах зростає чисельність населення.. Причому найважливішим
джерелом зростання міського населення була й все ще залишається
міграція сільських жителів у міста. На неї припадає більше половини приросту міського населення в Україні. І поряд з комфортністю
міського життя все більше наростають екологічні проблеми урбанізації: дискомфорт і порушення здоров’я внаслідок забруднення,
скупченості, позбавлення контакту із природою і т. д.
Всі ці проблеми далеко не нові, вони виникли в процесі історичного розвитку українського суспільства і були характерні і для
досить давніх часів. Промисловість України характеризувалася співіснуванням таких історичних форм, як домашня промисловість,
сільське та міське ремесла, промисли, кустарне виробництво та
мануфактурна промисловість. Україна історично була сільськогосподарською країною, де вирощувались в основному високоякісні
продукти харчування. Поступово серед них виділилось виробництво цукру як експортного продукту.
На базі виробництва цукру розвинулися й інші ділянки сільськогосподарської промисловості, зокрема в Київській, Подільській та Харківській губерніях, де вироблялися алкогольні напої.
У 1907 р. в Україні налічувалося 569 винокурних заводів, 203 броварні та 154 медоварні.
З другої половини XIX ст. починається період великого промислового розвитку в Україні. Як виявилося, Україна мала не тільки
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світової слави родючий чорнозем для сільського господарства, але
також і численні мінеральні багатства у надрах землі, які лежали
в основі військової могутності держави, отож великі зусилля було
спрямовано на їх розробку.
На лівому березі ріки Дінець почалася будова копалень для
видобування багатющих покладів кам’яного вугілля (Донецький
басейн — Донбас). На Правобережжі, в околицях міста Кривого
Рогу, відкрито поклади залізної руди, яка разом з вугіллям становила основу промислового розвитку. У районі Нікополя 1874 р. відкрито марганцеву руду, її видобуток під кінець XIX ст. становив уже
понад півтора мільйона тонн, або майже 45% всеросійського видобутку. Зростаюча промисловість приваблювала людей у міста,
даючи їм роботу, але знищуючи їх здоров’я, — умови проживання в
містах для нижчих верств населення були жахливими, часто виникали епідемії холери, черевного тифу і т.д., — через антисанітарію.
В основному власники підприємств турбувались про свої прибутки,
а не про благополуччя робітників, відповідно спрямовувались кошти.
Слабким місцем української промисловості було те, що лише
15% промислових підприємств на території України випускали
готову продукцію, решта — давали сировину та напівфабрикати,
які вивозилися в інші частини імперії (такого роду проблеми залишились і донині). Крім того, здавна панівні позиції займали НЕ
українці, які не дбали за збереження національних багатств. Так,
згідно з переписом населення з 1897 p., купецтво України за національною приналежністю складалося з 52,6% росіян, 22,2% українців, 20,9% євреїв та 4,3% інших. Серед дворянства України українці становили ледве 5%, і серед капіталістів-фабрикантів кількість
українців була дуже незначна. Серед них вирізнялися Терещенко,
Харитоненко, Симиренко. Згідно з переписом населення в 1897 p.,
власниками фабрик були 44,6% — росіяни, 28,7 — українці, 17,4% —
євреї та 9,3% — інші.
Таким чином, причинами сучасної екологічної кризи, в тому
числі екологічних проблем міст є: нераціональне, споживацьке
ставлення людства до природи; забруднення людської свідомості
хибними злочинними ідеями зверхності одних рас, народів над
іншими; мілітаризація, а також підпорядкування цим цілям наукових пошуків та досліджень.
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ЕКОЕТИКА — ОСНОВА ПОВЕДІНКИ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Василик Ю. М.
І курс, група Дн-13, спеціальність «Дизайн»
Тернопільськийм коледж,
к. т. (067) 890-30-61
Науковий керівник: Кибалюк О. М., викладач

Життя на Землі розвивалось і існує в екосистемах. Здоров’я екосистеми є необхідною умовою продовження того життя на Землі,
яке ми маємо нині. Традиційна етика в поле своєї уваги ставила
лише один із мільйонів форм життя: Homo sapiens. Проте останнім
часом все більше людей переконуються в тому, що потрібна нова
етика, яка виходить за межі вузького світу, який побудований для
наших власних найближчих цілей.
Етика була в центрі уваги представників релігії і філософії протягом багатьох століть. Вони доклали величезні зусилля для вивчення і пояснення поведінки людини, за ними необхідно визнати велику заслугу в розвитку понять та ідеалів етики, яку ми маємо сьогодні.
Теологи та філософи використовували термін «етика» практично як синонім терміну «мораль». Ці терміни відносились до людської поведінки, яка використовувалась як стандарт для більшості
конкретних людей. Стандарт визначав те, що вірно чи не вірно,
добре чи погане в стосунках між людьми. Проте, Homo sapiens — не
центр Всесвіту, а один з мільйонів видів і один із учасників процесу
життя, як і дельфін, кішка чи вірус. Земля — планета серед мільярдів планет в нашій галактиці, а таких галактик — мільйони.
Життя на Землі, розвиваючись мільйони років, приймало
участь в динаміці екосистем. Певний вид, навіть Homo sapiens, не
може жити сам по собі. Екосистеми складаються із неживих та
живих компонентів, пов’язаних між собою складними зв’язками.
Живі компоненти взаємодіють один з одним і один проти одного,
вони використовують один одного в якості джерела енергії та речовини, вони взаємодіють, модифікуючи неживе середовище.
Такий світ, в якому виник Homo sapiens, в якому наші предки
жили 99% всього часу і в якому формувались всі їх суттєві структури і функції. В кожній із наших мільярдів клітин ми все ще несемо
генетичні програми, які заповідались для членів екосистеми, для
екосистеми нашого минулого.
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Що ж змінилось зараз? Ніколи раніше ніяка з форм не нехтувала здоров’ям екосистеми до такої міри, як сучасне людство. Ніколи
раніше одиничний вид не змінював планету Земля так жорстоко та
безжалісно. Для того, щоб зустріти незвичний виклик, перед яким
виявилось сучасне людство, ми повинні розширити традиційні
концепції етики для охоплення не лише Homo sapiens, але також
і інші форми життя. Поняття «екоетика» передбачає, що людина
міркує та поводить себе, орієнтуючись на те, що добре і що погано
загалом для цілої системи «Homo sapiens плюс природа».
Л. Толстой глибоко відчував проблеми моральності, гостро реагував на соціальні пороки суспільства. Він вважав, що культура
і моральність людини несуміжні з жорстокістю, вбивствами, проти
кого б вони не були спрямовані. Перш, ніж відносити себе до категорії моральних людей, кожен повинен зняти з себе особисту відповідальність за знищення живих істот. Першим ступенем моральності
Л. Толстой вважав не сприйняття насильства, вбивства, жорстокості.
Які ж основні положення екоетики ми повинні враховувати при
визначенні стратегії поведінки людини в біосфері? Ми повинні,
наскільки це можливо, відновити відповідність світу людини зі світом, що нас оточує, і зменшити нашу руйнівну дію на природу. Ми
повинні все більше замінювати лінійну деградацію ресурсів на їх
циклічну реутилізацію. Ми повинні краще розуміти робочі принципи екосистем і використовувати отримане розуміння для відповідної зміни нашого господарювання та суспільства. Чисельність населення на Землі і використання енергії та речовин на душу населення
повинні відповідати забезпечувальним можливостям екосистеми.
Реалізація зазначених положень не може відбуватись без великих зусиль. Для розвитку та використання нових концепцій, законів, технологій потрібен час, політична воля і, звичайно, формування відповідної свідомості сучасної молоді.

БІОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЙ, ЩО
ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
Войтюк Ю. Ю.
молодший науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії
та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАНУ

Для оцінки впливу підприємств чорної металургії на об’єкти
довкілля за методикою Ю.Ю. Саєта розраховано сумарний показник
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забруднення ґрунтів (ZC), оскільки техногенні аномалії частіше за
все мають поліелементний склад. Для санітарно-захисної зони
Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча ZC становить
13–581 при середньому значенні 73, Металургійного комбінату
«Азовсталь» 6-156 та 43, Алчевського металургійного комбінату — 356 та 33, Дніпровського металургійного комбінату ім. Дзержинського —
0-36 та 28. Рівень забруднення територій санітарно-захисних зон усіх
досліджених підприємств за середніми значеннями ZC відноситься
до небезпечної та помірно небезпечної (Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського) категорій забруднення.
Рослинність є одним з найважливіших об’єктів довкілля.
Техногенне надходження важких металів у оточуюче середовище
негативно впливає не тільки на ґрунти, але і на рослинність. Тому
вивчення процесів переходу важких металів із ґрунту в рослинність
має важливе значення.
Рослинність по різному адаптована до екстремальних геохімічних умов природного середовища і володіє різною граничною чутливістю до важких металів.
Проведено геохімічне дослідження травнистої рослинності
пирій повзучий (Elytrigia repens), що є найбільш розповсюдженим
представником промислово-міських біоценозів. Аналіз коефіцієнтів біологічного переходу дозволив виявити деякі закономірності
в біологічному поглинанні важких металів цією рослинністю
з твердої фази ґрунту. Найбільш інтенсивно трав’янистою рослинністю пирій повзучий поглинаються Mo і Cu, менш інтенсивно Ni,
Co, найменше — Cr і V.
Коефіцієнт біологічного поглинання Cu високий, так як цей метал
має здатність утворювати міцні комплекси з органічною речовиною,
велика кількість коріння і детриту збагачені міддю. Також високий
коефіцієнт біологічного поглинання Mo, тому що це елемент високої
біофільності. Слабко і дуже слабко рослинність даного виду захоплює
V і Cr, які малорухомі в ґрунтах. Очевидно з цієї причини в процесі
видоутворення у рослин не виробилась потреба у цих елементах.
Коефіцієнт біогеохімічної активності виду, що характеризує
інтенсивність поглинання елементів рослинами становить 10,4.
Зольність становить 13,5–14,5%.
При техногенному надходженні важких металів відбувається
різкий вплив на природні біологічні комплекси, що призводить до
зміни рівноважного стану в спільнотах живих організмів, включаючи мікроскопічні гриби.
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Домінуючими видами для ґрунтів, відібраних біля комбінату
«Азовсталь» були Mucor plumbeus, Aspergillus fumigatus і Aspergillus flavus. Останні два види грибів відносяться до III групи патогенності,
здатні продукувати мікотоксини і викликати різні захворювання
людини і тварин. Домінуючими видами для ґрунтів, відібраних біля
Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча були Rhizopus
stolonifer і Aspergillus niger. Важливим фактором є те, що Aspergillus
niger є меланінвмісний гриб. Часто зустрічалися Aspergillus flavus
і Aspergillus fumigatus (III група патогенності). Таким чином, спори
грибів, які знаходяться в ґрунті біля комбінатів, потрапляючи
разом з пилом в організм, можуть викликати різні захворювання
людини і тварин з ослабленим імунітетом.
Проведені дослідження показують, що в якості індикаторів
забруднення ґрунтів важкими металами може бути наявність певного набору видів мікроорганізмів у дослідженому ґрунті.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ЙОГО ВПЛИВ
НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
Волков О. В.
І курс, група 1Т1, спеціальність «Туризм»
Ново каховський гуманітарний інститут,
к. т.(050) 086-31-35
Науковий керівник: Кавун Н. В., ст. викладач

Розвиток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних
проблем. Необхідність розвитку сфери туризму сприяє підвищенню рівня освіти, удосконаленню системи медичного обслуговування населення, впровадженню нових засобів поширення інформації
тощо. Привабливі ландшафти, чисте повітря, незабруднена вода у
водоймах, просторі пляжі, різноманіття лісових насаджень все це
належить до туристичних ресурсів, які роблять даний район привабливим для туристів. Вплив туристичної діяльності на навколишнє середовище може бути як позитивним, так і негативним, а саме
навколишнє середовище може впливати на розвиток туризму.
Позитивний вплив включає охорону і реставрацію пам’яток
природи, історії, культури, створення національних парків і заповідників, збереження лісів, захист рослинного і тваринного світу.
Негативний вплив на жаль більший, зокрема, це вплив на якість
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води в річках, озерах, морях і на якість повітря, зростання викидів
шкідливих речовин транспортними засобами, самовільне розміщення тимчасових баз відпочинку, забруднення відходами навколишнього середовища, самовільне розпалювання вогнищ. Такі
види туристичного відпочинку, як полювання, риболовля, збирання рослин, завдають значної шкоди живій природі і призводять до
зменшення чисельності або навіть до повного зникнення фауни та
флори певних територій.
При аналізі взаємодії туризму і навколишнього середовища
неможна обмежуватися розглядом тільки природних туристичних
ресурсів. Немало важливе значення має вплив туризму на навколишнє культурне середовище. Це насамперед, стосується історичних та архітектурних пам’яток. Масові потоки туристів можуть завдавати їм непоправимих збитків.
Для того, щоб індустріалізація та урбанізація не завдавали збитків навколишньому середовищу, необхідно при плануванні на
регіональному рівні брати до уваги, який вплив на стан навколишнього середовища матимуть темпи росту того або іншого виду
діяльності у тому числі і туризму. План розвитку туризму повинен
гармонійно вписуватися в план регіонального розвитку в цілому. За
таких умов туризм не тільки не буде погіршувати стан навколишнього середовища, а перетвориться на його захисника. Для досягнення цієї мети розвиток туризму в країні повинен стати державною політикою, спрямованою на те, щоб зробити оцінку існуючих
природних туристичних ресурсів, не будувати поблизу них промислових об’єктів; проводити очищення водойм і благоустрій пляжів;
створювати заповідники з метою зберігання незайманої природи,
що є одним з основних туристичних ресурсів; розвивати національні ремесла; сприяти створенню фольклорних ансамблів; проводити
фестивалі мистецтв, розраховані на притягнення іноземних туристів; здійснювати реставрацію пам’яток історії, мистецтва й архітектури, музеїв; створювати нові туристичні центри, освоюючи при
цьому райони, які раніше вважалися непридатними для туризму
відпочинку.
Ми повинні зберігати оточуюче середовище тому що, це є важливою передумовою розвитку туризму, оскільки тільки первинна
природа приваблює туристів і сприяє їх повноцінному відпочинку.
Руйнування оточуючого середовища рано чи пізно приводить до
зникнення в регіоні туризму як галузі економіки. Таким чином,
екологічний стан сильно впливає на систему туризму, оскільки
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туристична галузь сильніше, ніж всі інші галузі економіки, залежить від цілісності оточуючого середовища. А туризм як масове
явище сильно руйнує оточуюче середовище.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ВЕКТОРНИХ
СИСТЕМ РІЗНОГО ТИПУ
Гайдак А. Х.
ІІІ курс, група МБВ-31, спеціальність «Мікробіологія»,
Факультет біомедичних технологій, к. тел.(093) 409-57-10
Науковий керівник: Бабенюк Ю. Д., к. б. н., професор

Векторні молекули — це основний інструмент у генній інженерії,
який являє собою молекули ДНК, які здатні інтегруватися в геном
організму і стабільно експресувати інтегровані гени в клітині реципієнті. Їхнє головне завдання це передача, зберігання, збільшення числа
чужорідних генів, для придбання нових властивостей організму.
Для ефективного виконання своєї ролі, вектор повинен мати
наступні властивості:
1) здатністю автономно реплікуватись в клітині-реципієнті.
2) містити селектівній маркер.
3) містити найбільше по дві ділянки (сайти) для різних рестриктаз.
Для еукариотичних організмів використовують векторні системи на основі вірусів, а для прокаріотичних плазмідні чи бактеріофагові.
1. Ретровірусні векторні системи
Ретровіруси відносяться до групи вірусів, РНК-геном яких
в інфікованих клітинах конвертується в ДНК. Критичним обмеженням використання ретровірусних векторів, є їх нездатність
інфікувати клітини, які не діляться(за виключенням Лентивірусних
векторних систем).
2. Векторні системи на основі аденовірусів
Це — ДНК-вірусні векторні системи, здатні інфікувати клітини
що діляться і ті що неділяться. Їх використовують для, більш примітивних цілей ніж ретровірусні векторні системи.
3. Адено-асоційовані вірусні вектори
Є простим непатогенним одноланцюговим ДНК-вірусом.
Вектор на основі AAV не містить інтегрази, і він може інтегруватися з хромосомою тільки при наявності в її ділянках одно-та двуниткових розривів.
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4. Векторні системи на основі вірусу герпесу простого
Мають просту конструкцію. Вірус включає більш ніж 80 генів,
один з яких (IE3) може бути заміщений з метою створення вектора.
5. Векторні системи на основі ортопоксвірусів
Ортопоксвіруси — містять дволанцюгову ДНК. Ємність поксвірусного вектора дозволяє включити 25 т.п.н. чужорідної ДНК без
делецій генома самого вірусу.
6. Плазміди
Плазміди — це позахромосомна кільцева молекули ДНК, які існують
і реплікуються незалежно від бактеріальної хромосоми (нуклеоїда).
7. Косміди
Косміди — плазмідні вектори, які містять cos сайт ДНК фага λ. Фагові
частинки забезпечують гарне проникнення гібридної ДНК у клітину.
8. Фазміди
Фазміди також є гібридами між фагом і плазмідою. Після інтеграції до чужорідної ДНК можуть в одних умовах розвиватися як
фаги, в інших — як плазміди.
9. Фагові вектори
Найбільш зручні системи були створені на базі геномів бактеріофагів l і М13 E.coli. ДНК цих фагів містять області, які можна
вбудовувати або замінити на чужорідну ДНК.
Таким чином, за допомогою сучасних біотехнологій можна отримати новий багатофункціональний інструмент для отримання потрібних властивостей організму, який можна використовувати як і в медицині так і в промисловості. Але всі відомі і перевірені векторні системи
(як in vivo так і in vitro) далеко не ідеальні. Вимагають значного доопрацювання механізми стабільної інтеграції генів, і механізми експресії
інтегрованих генів. Це буде сприяти тому, що генна інженерія та генна
терапія стане більш безпечною та ефективною.

ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ХХІ СТОЛІТТЯ
Ганжа О. Б.
І курс, група Дн-13, спеціальність «Дизайн»
Тернопільськийм коледж, к. т. (067)-890-30-61
Науковий керівник: Кибалюк О. М., викладач

На початку ХХІ ст. наука, як ніколи раніше, глибоко втручається в природу речей, в людську природу. Новітні комп’ютерні і біологічні технології стали основою творення людиною штучних
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біологічних систем, штучного світу людської життєдіяльності.
Водночас глибинні проблеми сучасності визначають проблематичність самого подальшого існування людського роду.
За пророчими словами Миколи Бердяєва, людина техногенної
цивілізації захоче взяти на себе роль «творця», але при цьому, очевидно, що вона має взяти на себе і величезний тягар відповідальності за наслідки своєї діяльності.
В свідомості світового наукового співтовариства утвердився
статус етичних проблем науки як таких, що є результатом впливу
науки на суспільство і природу. Яскравий приклад — дослідження
відомого західного філософа науки Е. Агацці. Глибокі ідеї в цьому
відношенні сформульовані К. Апелем. І в вітчизняній, і в західній
філософії науки визначається, що в реаьній науці дослідницька
діяльність спрямовується певними світоглядними і методологічними орієнтирами, вірою в істинність ідеалів науки, моральними принципами. Усвідомлення вченим необхідних норм реалізується
в факті відповідальності вченого — загальнолюдського характеру.
На підставі наведених обгрунтувань в етиці науки вводиться
поняття відповідальності вченого. Академік В. Енгельгардт, який
глибоко осмислював етичні прблеми науки, зауважував, що вчений
в своїй діяльності природньо несе відповідальність загальнолюдського характеру. Він відповідає за «повноцінність» отриманого
ним наукового продукту: від нього чекають бездоганної вимогливості до достовірності матеріалу, конкретності в використанні робіт
своїх колег, логіки аналізу, обгрунтованості висновків. Це і є, за
визначення В. Енгельгардта, елементарна відповідальність вченого, його персональна етика.
Яким же має бути моральний вибір вченого на початку ХХІ ст.?
З одного боку, саме наука причетна до виникнення глобальних проблем. З іншого, зупинити науково-технологічний розвиток неможливо. Крім того, сучасний світ людини — це технологізоване середовище, де жорстко задається структура відношення до природи —
як до об’єкта технічних і технологічних можливостей, до суспільства — через соціоекономічні і політичні програми розвитку, до
людини — завдяки технології повсякденного життя, спілкування і,
навіть, власне до себе, що є наслідком технологізованості духовного світу особистості.
Б. Каллікот вважає, що екологічна етика має відповісти на три
питання: якою є природа природи, якою є природа людини і яким
чином людина повинна ставитися до природи? Екологічна етика є
414

здоров’я

Секція 14

науковим пошуком реальних альтернатив і навіть метафізичних
принципів, що відповідають сучасній екологічній ситуації.
Зрозуміло, що відповіді про міру такого втручання є для людини життєважливими. Очевидно, що потрібно визначити ті етичні
орієнтири, які дозволяють або забороняють людині конструювати
світ у відповідності зі своїм проектом, так би мовити, за власним
розсудом, спираючись на науку.

ВПЛИВ АКТИВОВАНОЇ ВОДИ НА РОСЛИНИ
Гладченко В. В.
II курс, група К-9-11-Б1Е(4,0д), спеціальність «Екологія»
Університет Сучасних Знань,
к. т. (063) 6090912
Науковий керівник: Вдовенко О. П., к. хім. н., доцент, завідуючий
кафедри природничих наук в Університеті Сучасних Знань

Одним з найпріоритетніших завдань сучасної екології є розробка методів зменшення негативного антропогенного впливу на
навколишнє середовище. Нині для стимулювання росту і розвитку
сільськогосподарських культур, підвищення їх продуктивності
широко використовують біологічно активні речовини та хімічні
стимулятори росту. Проте багато з них мають значний недолік.Тому
використання таких засобів є джерелом екологічних ризиків.
Тому науковці почали шукати інші способи стимуляції росту
й розвитку рослин, цей спосіб ативація води. Важливим компонентом сільськогосподарської сировини є вода, яка створює широкий
спектр рідин у продукції сільського господарства з різними фізикохімічними властивостями. Вона стає головним об’єктом, на який
діють зовнішні фактори, і через який ці ж фактори впливають на
продуктивність сільськогосподарських культур.
Під активацією розуміють тимчасову зміну властивостей за різних фізичних впливів, одним із яких є електричний стурум.
Під час проходження електричного струму через водне середовище, яке розділене діафрагмою, на електродах утворюються продукти окислення-відновлення. Кислотна фракція (аноліт) характеризується зниженим водневим показником (рН) і позитивним
значенням редокс-потенціалу (Еh), який вимірюється в мілівольтах, а лужна (католіт) — збільшеним рН і від’ємним Еh.
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Для цього експеременту ми взяли прилад який має назву
Ековод 3.Він працює по принципу індукованої зовнішньої електричної дії направленої на відхилення активності електронів у водному середовищі від рівноважного стану. У електрохімічній системі
переносниками заряду через Граніну розділу фаз «електрод-елекроліт», є електрони.
Дослідження впливу активованої води на проростання цибулі
проводилося на присадибній ділянці (с. Кожухівка Васильківського району Київської області) на темно-сірому опідзоленому
грунті.

ШТУЧНІ РИФИ — РЯТІВНИКИ ВОДОЙМ
Глазунова Н. М.
VІ курс, група ЕК-61, спеціальність
«Екологія та охорона навколишнього середовища»,
факультет біомедичних технологій
Науковий керівник: Мовчан В. О., к. б. н.

Екологічний стан наших морів, як і інших водойм, дедалі погіршується, вони забруднюються, риби та інших гідробіонтів стає все
менше. Вчені розробляють способи підняти продуктивність водних
екосистем та повернути їм чистоту.
У жовтні 2012 р. було реалізовано головну частину чергового екопроекту, в рамках якого в акваторії Коктебельської бухти встановили
13 штучних рифів. Штучний риф — це певна конструкція, створена
людськими руками, яка має тверді поверхні, за які може вчепитися або
сховатися водний мешканець (гідробіонт). Інакше кажучи, це штучна
домівка для риб, молюсків, водоростей, крабів та ін. Проблема власного житла під водою стоїть надзвичайно гостро. А закон мінімуму
Лібіха стверджує, що речовиною або фактором, що знаходиться у мінімумі, визначається продуктивність екосистеми. І саме таким обмежувальним фактором на морському та річковому дні є житло. Індійські та
китайські рибалки здавна робили з бамбуку та мішків із піском всілякі конструкції та кидали їх на дно річок, щоб там водилася риба.
У 70-ті роки ХХ століття почали експериментувати з різними
матеріалами, але не завжди вдало: гумові шини та будівельне сміття
руйнувало та забруднювало морське дно. Успішнішим було затоплення старої техніки, насамперед кораблів: лише з одного судна
416

здоров’я

Секція 14

Tisselgorm єгипетський туризм отримує декілька мільйонів доларів —
за дайвінг. Також відомо, що навколо затоплених суден завжди
чимало риби. Кампанія із затоплення старих списаних суден розгорнулася спочатку в США, а потім захопила й багато інших розвинених країн Атлантичного та Тихого океанів.
Але найефективнішим способом виявилося виготовлення
штучних рифів з бетону. Правильно складена пропорція та спеціальні армуючі елементи дозволяють такій бетонній конструкції
існувати понад 300 років..
Штучні рифи мають багато функцій. Вони ставляться на певній
відстані від берега, а хвиля, яка йде на берег, спотикаючись об цей
бар’єр, замість розмивання намиває берегову смугу. Також це створення нових територій посеред акваторії, де опорою для будівель
є ажурні підводні рифи.
З 1990-х років українські дайвери почали використовувати як
арт-об’єкти старі бюсти радянських діячів, створивши тим самим
так звану Галерею вождів — перший підводний музей скульптур. Ці
рифи є туристичною родзинкою підводного ландшафту Тарханкуту.
Більш прагматичним є використання штучних рифів у аквакультурі для вирощування риби, устриць і навіть восьминогів.
Також штучні рифи використовують для збереження видового різноманіття на дні. Перші такі рифи для порятунку коралових поліпів почали використовувати у США ще у 80-х роках ХХ століття.
Молоді гілочки коралу пересаджують на бетонний блок і корал розростається, змінюючи обличчя рифу до такого стану, що вже складно визначити, що це колись була рукотворна бетонна конструкція.
Штучні рифи також можуть протидіяти браконьєрському лову донними тралами. В Каспійському морі штучні рифи використовують
для очистки води від розливів нафти в зоні нафтовидобутку.
В Україні досліджень із цієї теми практично не велося, поки за
дослідження та популяризацію теми штучних рифів не взялися громадські активісти та міжнародний фонд «Штучні рифи». У 2005 та
2006 роках було встановлено штучні рифи в Чорноморську та
Коктебелі. З 2007-го рифобудудуванням зацікавилися незалежні
комерційні структури та місцеві адміністрації. Так, 2007 року поставити штучні рифи попросили одразу три замовники: адміністрація
пляжу «Массандра» в Ялті, Коктебельська селищна рада та один із
міжнародних автомобільних холдингів, який профінансував виготовлення підводної біопозитивної реклами. А в 2009 та 2010 роках
постали ще кілька штучних рифів, які є вигідними і з екологічного,
і з наукового, і з комерційного поглядів.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ —
НАГАЛЬНЕ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
Дихнич А. О.
IІІ курс, група ЕК-31, напрям підготовки «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування»,
факультет біомедичних технологій
Науковий керівник: Мовчан В. О., к. б. н.

Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття»
головною метою виховання визначає «... набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності
особистісних рис громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної,
правової, трудової, екологічної культури».
Студент (від лат. studens — той, що вчиться) — учень вищого
навчального закладу. У Стародавньому Римі в епоху Античності та
у Середньовіччя студентами називали усіх, хто вдосконалював себе
через навчання. А сучасний студент, який добре вчиться — це
людина, яка володіє сучасними потужними технологіями. Якщо він
має низьку культуру, низькі моральні якості, — це небезпечна
людина, дуже небезпечна — тому, що ця людина озброєна.
Анкетування виявило утилітарний підхід студентства по відношенню до природного середовища. Це сигнал про те, що сучасне студентство потребує більш досконалого навчально-виховного впливу.
Навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах повинен забезпечувати студентам можливість не лише оволодіти глибокими знаннями, а й досягти соціальної зрілості, сформувати високу
морально-етичну та екологічну культуру, гуманістичні і патріотичні
орієнтири, стати достойними громадянами України.
Люди найефективніше вчаться тоді, коли хочуть вчитися, а не в
якийсь заздалегідь визначений час. Навіть складну інформацію
можна легко засвоїти і запам’ятати за умови, якщо студент повністю заангажований у навчальний процес а навчальний процес
ефективно поєднується із активним дозвіллям. Вченими досліджено, що ми засвоюємо: 10% того, що читаємо; 20% того, що чуємо;
30% того, що бачимо; 50% того, що бачимо і чуємо; 70% того, що
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говоримо; 90% того що говоримо і робимо. Звідси випливає, що
у процесі позанавчальної діяльності студентства є великий потенціал формування і розвитку молоді вищих навчальних закладів.
Впровадження Болонської системи освіти, специфіка психофізичного навантаження робочого часу студентів потребує навичок
у формуванні нестандартних програм саме для цього прошарку
молоді, залучення студентства до творчої співпраці з професорсько-викладацьким складом вищих навчальних закладів з питань
формування загальнокорисної діяльності молоді у вільний час.
За проведеними опитуваннями молоді у університетах студенти
мають від 3 год. до 37,5 год. вільного часу в тиждень. На нашу думку,
саме цей час у студентства вищих навчальних закладів за наявності спеціальних дозвіллєвих програм можливо використовувати як резервну
можливість у просвіті, вихованні та формуванні у молоді екологічної
культури, більш свідомого відношення до природного середовища.
У суспільстві майбутнього фахівці усіх рівнів повинні будуть
функціонувати як якісно нова продуктивна сила, а за постійного
зростання технічної оснащеності усіх сфер діяльності необхідно
забезпечити пропорційне зростання рівня відповідальності за екологічні наслідки своєї діяльності.
Таким чином, в умовах наростання глобальної екологічної
кризи важливість екологічної культури майбутнього фахівця виходить на перший план.

ЧОМУ ЗНИКАЮТЬ ТАРГАНИ?
Дороніна І. О.
І курс, група МБВ 11,
Напрям підготовки: «Біологія», факультет біомедичних технологій
Науковий керівник: Мовчан В. О., к. б. н.

За останні кілька років таргани практично зникли з наших будинків. Постає питання — яких умовах ми живемо, якщо почали вимирати істоти, яким вчені пророкували життя навіть після атомної війни?
Існує декілька версій. Дехто вважає, що виною всьому зміна
звичного середовища проживання. Можливо, свою згубну роль
зіграв поширений нині євроремонт, який, як відомо, містить
«хімію» і неекологічні матеріали. Можливо, таргани просто не
встигли адаптуватися до синтетичного буму.
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Ажде ринок будівельних матеріалів пропонує нам найширший
ряд продуктів, які дуже зручні при виконанні ремонту, але не зовсім
безпечні для людини. Медики вже встигли скласти свій список
небезпечних для людини матеріалів, які краще не використовувати
ні при ремонті, ні при виконанні будівельних робіт. Це пінопласт,
екструдований полістирол і пінополістирол, в які додається гексаброміоціклододекан для зменшення горючості цих матеріалів (входить в список 14-ти найбільш небезпечних відомих токсичних
речовин). Це теплоізоляційні плити, де є шкідливі добавки, лінолеум, вінілові шпалери, декоративна плівка, що містять велику кількість важких металів. Це фарби, лаки, мастики низької якості, що
містять ті ж важкі метали, плюс органічні речовини толуол, ксилол,
крезол — отрути, що викликають наркотичний ефект. Це полівінілхлорид, який входить до складу багатьох лаків, фарб і покриттів. На
сонці при впливі сонячного випромінювання цей матеріал розкладається, виділяючи гідрохлорид, що викликає хвороби печінки та
кровоносних судин. І так далі.
Варто пам’ятати, що в сукупності ми проводимо в приміщенні
75% свого часу. Щоб уникнути непотрібного ризику, намагайтеся
якомога менше використовувати синтетичних речовин, і якомога
більше натуральних. Це натуральний клей та оліфа, солома, бамбук, шовк, дерево, корок, папір і багато іншого. Без побоювання
можна використовувати так звані умовно екологічні матеріали:
покрівельну черепицю, керамічну плитку, цеглу та ін.
Друга версія: експерти в якості можливої причини різкого скорочення популяції тарганів розглядають появу високочастотного
мобільного зв’язку. У всякому разі, зникнення тарганів і поява
великої кількості мобільників співпали за часом. Високочастотне
випромінювання стільникових телефонів виявилося згубним для
прусаків. Причому таргани постраждали в тих країнах, де діють
старі стандарти GSM і GPRS. А там, де поширені стандарти третього покоління, мобілки масово вбивають бджіл. Цілі рої пропадають в США, Великобританії, Німеччини, Греції, Італії.
Третя версія — генно-модифіковані продукти, якими таргани
просто не змогли харчуватися. Але тут є істотне заперечення — таргани дуже успішно харчуються взагалі всім, що можуть спожити, в тому
числі і досить токсичними матеріалами — синтетичними тканинами,
ізоляцією, чорнилом і т. д., до яких швидко пристосовуються.
І нарешті, четверта версія — масове застосування сучасних
отрут, до яких навіть таргани не змогли пристосуватись.
420

здоров’я

Секція 14

Напевне, істина лежить десь посередині, Скоріш за все, має
місце сукупна дія усіх вищевказаних і багатьох інших, невідомих
нам факторів, які всі разом згубно діють на цих витривалих істот.
Точно встановити причини їх зникнення можна буде лише після
експериментальної перевірки усіх гіпотез.
Такі експериментальні дані змогли б прояснити і картину майбутньої долі людства у власноруч створених ним умовах: чи не загинемо ми від досягнень цивілізації, чи не варто переселитись у ті
місця, де ще збереглися популяції тарганів?

СОВСКІ ОЗЕРА В КИЄВІ
Жигинас О. В.
кафедра екології факультету біомедичних технологій
Науковий керівник: Паславська А. П., к. т. н., доцент

В Україні, як і в більшості країн світу, швидко збільшуються
розміри міст. Урбанізація великих територій площею 500–1000 км2
особливо згубно впливає на річки, озера, вносячи іноді незворотні
зміни в елементи гідрологічного циклу. Зміни ландшафту, зумовлені будівництвом, засипання малих річок, струмків, ярів, створення
штучних водойм стають причинами зміни природного водного
режиму території. Порушення природних шляхів ґрунтового стоку,
втрати води в системі водопостачання і каналізації, наявність твердого покриття, що перешкоджає випаровуванню ґрунтових
вод,також суттєво змінюють структуру водного балансу.
Либідь, Сирець, Нивка, Курячий Брід, Буслівка, Дарниця,
Почайна, Кияна — фактично втрачені річки. Вони протікали віками на території Києва, а за останні тільки два-три десятки років
доведені майже до повної загибелі. Річка Либідь протікає в центральній частині міста. Більшість живлячих її струмків і річок —
Китаївський, Старик, Хрещатик, Кадетський Гай, Відрадний,
Шулявка, Поньківський, Кловський, Звіринецький, Протасів Яр,
Совкий, Горіховський та наполовину й сама Либідь взяті в колектор. Та чим щільніше затискують річку, тим більше лиха вона коїть,
бо порушується баланс водостоку, здатність її до самоочищення.
Встановлено,що основними причинами переважно негативних
впливів на елементи гідрологічного циклу і водні ресурси
урбанізованих територій є:
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– зміна і перетворення ландшафту, що порушує природні співвідношення в водному балансі опадів, стоку, випаровування;
– залучення у водообіг для задоволення потреб міського населення і промисловості великої додаткової кількості води;
– кліматичні зміни, пов’язані є тепловим забрудненням і зміною циркуляції повітря.
Поліпшенню формування водного режиму території сприяє
раціональне планування забудови, проектування системи шляхів
міста так, щоб не створювати великих потоків снігової і дощової
води, спорудження зливостоків, які направляють воду на масиви
зелених насаджень і на фільтрацію і ,нарешті, відновлення занедбаних і створення в межах міста нових ставків та їх каскадів, де акумулюватиметься частина дощових вод, звільняючись від завислих і частково від розчинених органічних речовин внаслідок їх окислення.
Дослідження екосистеми історичної місцевості м.Києва — каскаду ставів в урочищі Пронівшина, (на межі Голосіївського і Солом’янського районів міста ), а також вивчення громадської думки
дозволяють зробити наступні висновки:
– Совські стави, які живлять ключі-джерела у верхів’ях р. Совка —
правої притоки першого порядку р. Либідь, є ключовим елементом
рельєфу столиці. За гідрогеологічною будовою урочище є природним базисом розвантаження водоносного горизонту полтавської
свити, це оаза зі своєрідним мікрокліматом, який позитивно
впливає на здоров’я;
– на території Совських ставів мешкають чимало віднесених до
Червоної книги представників тваринного світу: найбільша в Україні бабка дозорець-імператор, кордулегастр кільчатий, ведмедиця гера, стрічкарка блакитна, вусач мускусний, бджола ксилокопа
фіолетова, болотяна черепаха, що охороняється Бернською
конвенцією і рішенням Київради;
– стави заслуговують на всебічну охорону, бо Совські стави є чи
не останнім збереженим в Києві екологічним коридором, де сконцентроване біорозмаїття, його територія достойна стати парком з
подальшим розвитком, як рекреаційної зони з великими
функціональними можливостями;
– локальним екологічним завданням має бути покращання
стану ставів в балці Проня на руслі водотоку р. Совки і благоустрою
прибережної смуги;
Заслуговує на увагу досвід використання схожої на ландшафтно-територіальний комплекс Совські озера міської території
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Слімбріджу (Британська Антарктида). Там створено парк, в якому
багато лебедів і навіть фламінго виводять пташенят. Міжнародним
досвідом підтверджено, що подібні природно-техногенні ландшафтні парки мають як природоохоронне, так і освітнє значення. Вони
самоокупні і існують завдяки активному сприянню населення
і громадських природоохоронних організацій. Натомість в Києві
міська влада вирішила звести на території Совських озер торгівельно-розважальний комплекс.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ М. КИЄВА
ЗА ПОКАЗНИКОМ «ЗАЛІЗО ЗАГАЛЬНЕ»
Катрушенко К. В.
III курс, група ЕК-31, спеціальність «екологія»,
факультет біомедичних технологій Університету «Україна».
Науковий керівник: Злобіна К. С.

Чиста вода — це найбільше національне багатство будь-якої
країни, найважливіший ресурс, основа існування людства, всього
живого на Землі!
У зв’язку з високим антропогенним навантаженням на поверхневі води України дуже складною і актуальною екологічною проблемою є вибір гідрологічних об’єктів для водопостачання.
Поверхневі води забруднюються все більше і більше, а вимоги до
якості води зростають.
Згідно з Водним кодексом України, якість води оцінюють на
основі нормативів екологічної безпеки водокористування та екологічних нормативів водних об’єктів. Зараз у питній воді нормується
більше 30 показників.
До нормативної бази оцінювання якості води входять загальні
вимоги та значення ГДК речовин у воді водних об’єктів .В Україні
технічні та гігієнічні вимоги до якості води господарсько-питного
призначення встановлені ГОСТ 2874-829(1996). Згідно з вимогами
цього стандарту вміст заліза загального в питній воді повинен не
перевищувати 0,3 мг/дм3. З 2010 року в Україні діють нові санітарні
норми і правила на питну воду і за новим ГОСТом (ДСанПіН 224171-10) вміст заліза загального повинен бути не більше 0,2 мг/дм3.
Залізо — макроелемент, який є незамінною складовою частиною гемоглобіну, він входить до складу клітин і ферментів. Але
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ж ще в давнину знали, що ліки від отрути, частіше всього, відрізняються лише дозуванням. Моє дослідження було присвячено
такому показнику, як вміст Fe у питній воді, оскільки цей показник
перевищує ГДК. Встановлено, що тривале вживання води з підвищеним вмістом заліза (більше 0,3 мг/л) збільшує ризик інфарктів
і негативно впливає на репродуктивну функцію. Крім того, сухість
і сверблячка шкіри — це теж «сліди» надмірного заліза. Надлишок
цього елемента в питній воді (понад 0,1 мг/л) вражає кісткову
систему. Вода з великим вмістом заліза непридатна для використання в молочному виробництві тому, що вона надає молоку, вершкам
та маслу поганого присмаку, а у виробах утворююються іржаві
плями .У водопровідних трубах ця вода сприяє розмноженню залізобактерій, що може призвести до закупорювання просвіту труб.
На території м. Києва і околиць для потреб водопостачання
використовується поверхнева вода з річок Десна і Дніпро, а також
підземна артезіанська вода, яка становить 15% від загального постачання води (за даними Державної гідрометеорологічної служби).
Порівняння Деснянської води, яка є поверхневою та підземної
артезіанської води за вмістом заліза показало, що показник «залізо
загальне», як за старими, так за новими ГОСТами частіше
перевищується у поверхневих водах. Найбільша кратність перевищення Fe спостерігалася в 1997, 2001 і 2006 роках. Підвищення
вмісту Fе в артезіанських водах хаотичне, оскільки пов’язане не
лише з природними причинами, а й з техногенними, наприклад,
корозія обладнання, свердловин (хімічний склад артезіанських вод
представлений за даними Інституту геохімії та рудоутворення НАН
України).
Новий ГОСТ (ДСанПін 224-171-10) відповідає водній директиві, яка покликана згармонізувати нормативи з європейськими
стандартами, але він висуває суворіші вимоги до якості води, зокрема до вмісту в ній заліза. Однак слід розуміти, що такі суворі
вимоги призводять до суттєвого здорожчання водопідготовки, як
з поверхневих, так із підземних вод. На мою думку, новий ГОСТ
має низку недоліків, адже він не враховує соціальні, екологічні,
економічні інтереси населення. А вода, як відомо, — один із найважливіших видів мінеральної сировини, основний природний
ресурс, що споживається людством.
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ОСОБЛИВОСТІ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЛІПІДНОГО
ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
Корж Т. О.
6 курс, група 3МБВ-61, спеціальність «Мікробіологія»,
Університет «Україна»,
тел. (098) 5389538
Науковий керівник: Бендюг Г. Д., к. б. н.

Цукровий діабет (ЦД) — ендокринне захворювання, яке характеризується хронічною гіперглікемією, порушенням всіх видів
обмінів речовин, обумовлених абсолютною або відносною недостатністю інсуліну, яка розвивається внаслідок дії багатьох ендогенних та екзогенних факторів (стрес, спадковість, надлишкова маса
тіла, переїдання, різні інфекції та ін.). Захворюваність на ЦД із року
в рік росте, і кожні 15 років кількість таких хворих подвоюється за
рахунок осіб зі спадковою схильністю до ЦД, зсувів порушення
харчування населення в поєднанні з гіподинамією, інтенсифікацією темпів життя, тощо. ЦД небезпечний своїми ускладненнями:
ураження судин призводить до інфаркту міокарду та інсульту
головного мозку, порушення роботи нирок, ампутацій кінцівок,
втрати зору. Мета лікування ЦД це досягнення стійкої компенсації,
збереження або відновлення працездатності, нормалізація маси
тіла, профілактика гострих та хронічних ускладнень. Компенсація
ЦД на протязі довгого часу затримує час прояву судинних ускладнень діабету та сприяє стабілізації і незначному регресу вже розвинених початкових судинних ускладнень. В діагностиці ЦД важливу
роль відіграють лабораторні методи дослідження, їх правильна
інтерпритація. Лабораторні дослідження призначають для підтвердження правильності діагнозу, моніторингу глікемії, оцінки ефективності лікування та своєчасного виявлення ускладнень.
Виходячи з цього, метою нашої роботи було дослідити показники,
що характеризують стан вуглеводного та ліпідного обмінів при ЦД 2
типу до лікування, їх зміни під впливом цукрознижувальних препаратів (ЦЗП), на основі чого оцінити ефективність лікування хворих.
В клініко-діагностичній лабораторії Київського міського клінічного ендокринологічного центру було обстежено 36 людей віком
від 37 до 75 років. Із них І основну групу склали 14 хворих на інсулінонезалежний (ІН) ЦД 2, ІІ основну групу — 12 хворих на інсулінозалежний (ІЗ) ЦД 2. В ІІІ контрольну групу ввійшли 10 практично
здорових людей такого ж віку. Досліджували рівень глікемії —
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глікемічний та глюкозуричний профіль, вміст холестерину, ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), тригліцеридів, С — пептиду та
глікированого гемоглобіну (HbA1C). Після проведення обстеження, в залежності від результатів, важкості перебігання хвороби,
декомпенсації, хворим було призначене лікування.
В результаті проведених досліджень встановлено, що у хворих на
ЦД мають місце метаболічні порушення як вуглеводного (проявляються гіперглікемією натще та після прийому їжі, підвищеним рівнем HbA1C, наявністю в сечі глюкози та ацетону) так і ліпідного
обміну (проявляються підвищеним вмістом у крові холестерину,
ЛПНЩ та тригліцеридів). Рівень С-пептиду при ЦД 2 типу залежить
від здатності β-клітин продукувати інсулін. Так, у пацієнтів з ІНЦД
2 С-пептид знаходиться в межах норми і становить 3,79±0,05 нг/мл
(при нормі 1,1–4,4 нг/мл), а у хворих на ІЗЦД — рівень С-пептиду
знижений в 1, 6 рази, що свідчить про зниження рівню інсуліну у
цієї категорії хворих. Лікування таких хворих ЦЗП супроводжується
деякою нормалізацією вуглеводного та ліпідного обміну, але, як
свідчать отримані нами результати дослідження, у частини пацієнтів компенсація не досягається. Це вказує на відсутність у них лікувального ефекту та про необхідність корекції лікування у таких пацієнтів (корекція дозування препаратів, заміна лікарських препаратів,
тощо), інакше вони залишаються у групі ризику розвитку макро- та
мікроангіопатій та інших ускладнень цієї хвороби. Отримані результати вказують на необхідність постійного лабораторного контролю
за параметрами вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на ЦД 2
типу, що дає змогу можливості їх своєчасної корекції та допоможе
виявляти та попередити ускладнення ЦД.

РОЛЬ ВИЩИХ ВОДНИХ РОСЛИН
В ПОЛІПШЕННІ ЯКОСТІ ВОДИ
Красновид С. Г.
VІ курс, група ЕК-61,
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»,
факультет біомедичних технологій
Науковий керівник: Мовчан В. О., к. б. н.

У формуванні якості води важливу роль відіграють вищі водні
рослини: очерет, очерет, рогіз, рдест, сусак та ін. Вони засвоюють
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і переробляють різні речовини (феноли, ДЦТ), сприяючи осадженню зважених і органічних речовин; насичують воду киснем; створюють сприятливі умови для нересту риб і нагулу молоді; інтенсифікують очищення води від важких металів і нафтопродуктів за
рахунок нафтоокислюючих бактерій.
У присутності вищих водних рослин в 3–5 разів швидше розкладається нафта. Життєдіяльність макрофітів сприяє спливанню
нафтопродуктів, що осіли на дно, і їх руйнуванню. Навіть при безперервному надходженні у водойму нафтопродуктів в заростях
вищих водних рослин вони присутні в значно менших кількостях,
ніж на відкритих плесах. Найбільш перспективні для очищення
води від нафти очерет озерний і рогіз вузько- і широколистий.
Очерет озерний інтенсивно очищає воду і від фенолів. Одна рослина
очерету масою 100 г здатна витягнути з води до 4 мг фенолу. Крім фенолу поглинаються і його похідні (пірокатехін, резорцин, ксилол та ін.).
У процесах фотосинтетичної аерації макрофіти відіграють не
меншу роль, ніж фітопланктон. Вони здатні накопичувати в своєму
тілі різні елементи. Так, сусак здатний накопичувати 7, 52 мг фосфору на 1 г сухої маси. Очерет активно акумулює марганець, ірис —
кальцій, осока — залізо, ряска — мідь.
У процесі мінерального живлення вищі водні рослини в природних умовах поглинають і утилізують в своїх органах значну кількість біогенних елементів, чим знижують рівень евтрофікації
водойм, в результаті зарослі макрофітами ділянки водойм не «цвітуть». Тут велику роль відіграє не тільки конкуренція за біогенні
елементи, але й метаболіти вищих водних рослин, що проявляють
фітонцидні властивості і пригнічують розвиток водоростей. Також
макроліти затінюють воду, створюючи несприятливі умови для
життєдіяльності синьо-зелених водоростей.
Крім того, очерет збагачує киснем не тільки воду, але й грунт, на
якому росте, сприяючи посиленню процесів окислення. Кисень
циркулює по порожнистих стеблах і проходить в корені, дифундуючи з них у грунт. Ці рослини мають ще додаткові, розташовані у
товщв води густі мичкуваті водно-повітряні корені, які, мов своєрідний механічний фільтр, затримують зважені у воді частки і очищують від них воду.
Дуже цінна здатність очерету дезактивувати різні отруйні сполуки. Досить високі концентрації аміаку, фенолу, свинцю, ртуті,
міді, кобальту, хрому не позначаються помітно на його рості і розвитку. Очерет є також прекрасним субстратом для розвитку різних
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видів прикріплених водоростей, що беруть участь у формуванні
якості природних вод. У обростаннях вищих водних рослин
в основному зустрічаються діатомові, зелені, в меншій мірі — синьозелені і інші водорості. У великій кількості тут виявлені гриби,
азотобактер, а також бактерії, здатні розкладати крохмаль і клітковину. Разом з водоростями ці мікроорганізми беруть активну участь
у самоочищенні водойм.
Доведено, що вищі водні рослини здатні витягувати з води відносно великі кількості урану, радію, торію. У рослинах очерету, що
росте на ділянках, які піддаються впливу забруднених вод, накопичується до кінця вегетації приблизно в 4 рази більше заліза, кальцію —
в 100 разів, магнію — в 1,2, азоту — в 1,5, фосфору — в 1,3 рази більше, ніж у рослинах, що не піддаються впливу стічних вод.
Таким чином, вищі водні рослини можуть відігравати істотну
роль у очищенні стічних вод: у них знижувалася окислюваність, були
відсутні всі форми азоту, значно зменшувався вміст фосфатів, з’являвся розчинений кисень. Стічна вода ставала прозорою і без запаху.

ВПЛИВ АКТИВОВАНОЇ ВОДИ
НА ВЕГЕТАЦІЮ КРОПУ ПАХУЧОГО
Кушнір І. А.
Університет сучасних знань, м.Київ
Науковий керівник: Вдовенко О. П., к. х. н., доцент

Вплив аноліту, католіту та водопровідної води, на проростання,
схожість, динаміку росту, динаміку накопичення маси листків і стебел, накопичення маси та об’єму кореневої системи кропу пахучого.
Кріп пахучий — однорічна рослина з сімейства парасолькових з
одиночним гіллястим стеблом. Завдяки наявності ефірного масла
володіє приємним специфічним запахом. Рослина містить тіамін,
рибофлавін, нікотинову кислоту, біфлавоноїди, аскорбінову кислоту, кверцетин, фолієву кислоту, солі феруму, калію, кальцію, фосфору, летку олію, каротин, флавоноїди, ізорамнестин, камферол.
Схема дослідження передбачає:
1) оброблення насіння та рослин кропу пахучо-го звичайною
водопровідною водою — контроль;
2) оброблення насіння та рослин кропу пахучого активованою
водопровідною водою-дослід.
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Водопровідна вода, яку беремо для досліду має величину рН 6,5.
Для отримання активованої води використовуємо електороактиватор «ЕКО-ВОД З» — фільтр наливного типу. В анодній камері
водоочищувачів «ЕКОВОД З» отримуємо аноліт–кисла («мертва»)
вода з рН = 2,8-3. В катодній камері — католіт («жива» вода) з
величиною рН = 10,5-11.Величина Redox-потенціала для «мертвої»
води може досягати +1000мВ, тобто перенасичена протонами, для
«живої» — мінус 800 мВ (тобто зайва кількість електронів).
Для проведення дослідження беремо лучний глинисто-піщаний
ґрунт сформований на алювіальних відкладах. Вміст гумусу близько 3,8%.
Насіння кропу пахучого намочуємо за дві доби до сівби окремо
в аноліті, католіті, водопровідній воді і щодня замінюємо воду.
Перед сівбою його підсушуємо до сипучості. Сіємо насіння в пластикові ємкості і ставимо на підвіконня з південно-східної сторони.
Щоденно поливаємо посіви відповідно «мертвою», «живою» та
водопровідною водою.
На восьмий день після посіву з’являються перші сходи. Стимулюючий ефект активованої води проявляється на самому ранньому
етапі росту, тобто на стадії проростання насіння.

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В КОНТЕКСТІ
СУЧАСНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ
Кушнірук О. В.
ІІ курс, група Тр–2.1, напрям підготовки «Туризм»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
тел. (0332) 780043
Науковий керівник: Сушик О. Г., к. пед. наук, доцент

Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні
зумовлюється нагальною необхідністю невідкладного розв’язання
соціально-економічних проблем сучасного села. За роки незалежності України в сільській місцевості спостерігається зменшення
населення, зростання безробіття, масова заробітчанська міграція.
За таких умов селянин змушений шукати інші сфери діяльності, які забезпечували б йому хоча б прожитковий мінімум. Розвиток
сільського зеленого туризму міг би зупинити таку сумну тенденцію
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в українських селах, підвищити матеріальний добробут та частково
вирішити проблеми зайнятості сільського населення. Розглянута
сфера туристичних послуг потребує державного регулювання і підтримки, в тому числі, і на регіональному рівні.
Можна виділити основні фактори, що сприяють розвитку сільського зеленого туризму в Україні: зростаючий попит мешканців
українських міст та іноземців на відпочинок у сільській місцевості;
унікальна історико-етнографічна спадщина українських сіл; багаті
рекреаційні ресурси; екологічна чистота сільської місцевості; відносно вільний сільський житловий фонд для прийому туристів;
наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів;
традиційна гостинність господарів та доступна ціна за відпочинок;
можливість надання комплексу додаткових послуг з екскурсій,
риболовлі, збирання ягід і грибів, катання на конях тощо.
Найбільш сприятливі передумови для розвитку сільського зеленого туризму об’єктивно складаються на територіях національних
і ландшафтних парків, де існує можливість поєднати в повноцінному відпочинку пізнання природничого, історико-етнографічного
та культурного потенціалу регіону. Родзинкою сільського зеленого
туризму може і має стати яскрава анімація, тобто пожвавлення програм обслуговування, відпочинку і дозвілля туристів ігровими елементами та шоу-програмами на базі історико-етнографічної та
культурної спадщини регіону.
Розвиток сільського зеленого туризму змусить сільські громади
приділяти більше уваги благоустрою сіл, реформуванню транспортної інфраструктури, відновленню роботи місцевих закладів культури, забезпеченню екологічної чистоти довкілля і вирішенню
нагальних соціально-економічних проблем села за рахунок додаткових надходжень до бюджетів місцевих органів влади.
Сьогодні, розвиток сільського зеленого туризму в Україні обмежують і гальмують такі фактори: політико-економічна нестабільність
у державі; відсутність належного правового забезпечення розвитку
сільського зеленого туризму; відсутність механізму раціонального та
екологічно збалансованого використання природного та історикокультурного потенціалу для потреб туризму; низький рівень
інфраструктури та комунікацій; недостатній рівень кадрового та
рекламно-інформаційного забезпечення.
Вказані негативні фактори можна подолати за рахунок проведення виваженої політики державного регулювання розвитку сільського зеленого туризму, зокрема і на регіональному рівні, з використанням наявних важелів прямого і непрямого впливу.
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На сьогодні в Україні основні сегменти потенційних споживачів послуг сільського зеленого туризму утворюють: мешканці промислових центрів (через екологічність цієї форми відпочинку);
справжні городяни (3–4-те покоління — через екзотичність);
шанувальники українських народних традицій (через принади сільського способу життя та чистоту довкілля); люди з малим і середнім
достатком (через вартість відпочинку у селі).
Напрацьовані на сьогодні стратегії розвитку сільського зеленого туризму націлені на вирішення соціально-економічних, екологічних і етнокультурних проблем сільських місцевостей, вимагають
чіткого планування на рівні районів та окремих сільських громад.
Таким чином, стан і пріоритети розвитку сільського зеленого
туризму в Україні знаходиться в нагальній необхідності невідкладного розв’язання соціально-економічних проблем сучасного села.
Сільський зелений туризм у сучасних економіко-демографічних
умовах є інструментом стабільного розвитку села, здатний реально
допомогти малим поселенням України вижити. Він може призупинити стійку тенденцію до зменшення кількості населених пунктів у
сільській місцевості, вирішити проблему перенасичення сільської
місцевості робочою силою, неспроможність сільськогосподарських
підприємств забезпечити своїм працівникам високий рівень
зарплат, приховане безробіття.

ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ ДРІЖДЖОВОЇ РНК
НА ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ ТА ПРОТИПУХЛИННОЇ
РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Литвиненко О. С., Бендюг Г. Д.
Університет «Україна», факультет біомедичних технологій,
кафедра імунології
Кукушкіна С. М.
Національний інститут раку МОЗ України, науково-дослідна
лабораторія клінічної імунології

Головна функція імунної системи — це забезпечення сталості
внутрішнього середовища організму шляхом постійного контролю
за його антигенним складом. Стан імунної системи порушується
при багатьох хворобах інфекційного і неінфекційного ґенезу. Тому
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в схему лікування таких хвороб необхідне включення імуномодуляторів. Серед них особливу увагу останнім часом привертають препарати дріжджової РНК. Дані літератури свідчать про те, що препарати
РНК спричиняють гемопоетичну, протизапальну та антиоксидантну дію, впливають на проліферацію стовбурових клітин кісткового мозку, тощо [Ткачук З. Ю. та співавт., 2006, 2008 ]. Однак дія
таких препаратів на показники, що характеризують стан імунної
системи та протипухлинної резистентності організму вивчені не
достатньо, що явилось предметом наших досліджень.
Дослідження проведені на базі лабораторії клінічної імунології
Національного інституту раку МОЗ України (завідувач лабораторії
д. м. н. Фільчаков Ф. В.). В експериментах використано 140 мишейсамок 2-х місячного віку, масою 18–24 г. Серед них 83 білих нелінійних мишей і 57 мишей лінії С57ВL/6. Останнім було перещеплено
карциному Льюїс, яка метастазує в легені гематогенним шляхом.
В даному дослідженні застосовували пероральну форму очищеної дріжджової РНК [Ткачук З. Ю. та співавт., 2006], Це так звані
малі РНК — препарати РНК чи РНК-L-аргінін (аРНК) — короткі
послідовності із 20–25 рибонуклеотидів. Їх основною функцією
є пригнічення трансляції певних матричних іРНК (мРНК), що
призводить до зупинки синтезу білка і слугує одним із основних
регуляторів експресії генів.
Встановлено, що препарат РНК позитивно впливає на стан імунної системи організму. Він здатний посилювати ендокринну функцію тимусу нормальних мишей, індукувати синтез РТПА у тимектамованих мишей та in vitro. Дія препарату є дозозалежною. Тривалість
індукції синтезу РТПА під впливом РНК носить більш стійкий
характер, ніж під дією такого імунотропного препарату, як спленін.
Багаторазове введення препарату РНК супроводжується збільшенням як абсолютного, так і відносного вмісту лімфоїдних клітин
в тимусі, підвищенням загальної кількості лейкоцитів та кількості
лімфоцитів в периферичній крові. У піддослідних тварин, які отримували препарат, майже вдвічі збільшився абсолютний вміст Т-клітин в периферійній крові, а вміст ВГЛ підвищився в 4,5 рази. Разом
з цим, у мишей під впливом досліджуваних препаратів зростає NKактивність спленоцитів. Препарат здатний посилювати вироблення антитіл у відповідь на введення антигенів та інтерферонсинтезуючі властивості імунокомпетентних клітин.
Тривале введення препаратів РНК мишам С57ВL/6 після перещеплення клітин карциноми Льюїс стимулює ріст первинної пух432
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лини, суттєво не впливає на розвиток метастазів у не оперованих
мишей. Призначення препаратів через 24 год після видалення пухлини значно гальмує розвиток метастазів у піддослідних тварин.
Враховуючи це, з метою гальмування метастазування препарати РНК
слід застосовувати тільки після видалення основної маси пухлини.
Отримані результати свідчать про те, що препарати дріжджової
РНК можна використовувати при призначенні схем терапії у онкологічних хворих та станах, які супроводжуються розвитком вторинних імунодефіцитів.

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНІ
Любитовець У. Р.
I курс, група ТР-1.1, напрям підготовки «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к. т. (0332) 78-04-29, 78-00-43
Науковий керівник: Громик О. М., викладач

Туризм в Україні є однією із складових частин національної
економіки і соціально-культурного життя держави. Сьогодні він
переживає складний період становлення в умовах ринку, адаптації
до мінливих умов як всередині країни, так і за кордоном. Активно
відбувається створення та розвиток туристичної бази. В даній статті проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку Волинської області в якості осередку туристично-рекреаційної
діяльності.
Волинська область має помірно континентальний клімат, значні лісові масиви та водні об’єкти, багату флору і фауну. Значна частина території перебуває під охороною. Цей регіон придатний для
пізнавального, оздоровчого, етнічного, водного, екотуризму і мисливства. На Волині налічується 209 територій і об’єктів природнозаповідного фонду, у тому числі Шацький природний національний парк, 74 заказники (5 державного значення), 107 пам’яток
природи (3 державного значення), 22 заповідних урочища, 5 парків
пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення, ботанічний сад Волинського національного університету. Кліматичні
умови, значні масиви приміських лісів, водні об’єкти, запаси торфових лікувальних грязей, відомі джерела мінеральних вод області
сприятливі для розвитку в ній туризму. Найцікавішими є пам’ятки
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архітектури й археології періоду Київської Русі у м. ВолодимиріВолинському, історико-культурні та архітектурні пам’ятки у м. Луцьку, зокрема Верхній замок XIII–XIV ст., літературно-меморіальний
музей Лесі Українки в с. Колодяжному, меморіальний комплекс
жертвам фашизму в с. Кортелісах.
Однією з важливих передумов візитів туристів до Волинської
області виступає проведення міжнародних заходів, зокрема, у регіоні періодично проводиться велика кількість фестивалів: «Поліське літо з фольклором», проводиться з 1994 року; «Меч Луцького
замку»; «Різдвяна містерія». З 1983 року в обласному театрі ляльок,
який очолює заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук,
проводились республіканські фестивалі театрів ляльок; «На хвилях
Світязя».
Найбільш цікавим для туристів виступає місто Луцьк, яке є обласним центром. Тут зосереджено велику кількість об’єктів туристично-рекреаційної та розважальної інфраструктури: Музей
Волинської ікони (серед унікальних експонатів сакрального мистецтва особливе місце відведене Холмській Чудотворній іконі
Божої матері — пам’ятці візантійського іконопису XI–ХII століть),
Краєзнавчий музей, Художній музей, Музей військової техніки,
Волинський облмуздрамтеатр, Ляльковий театр, Дитяча залізниця,
Диво-будинок скульптора Миколи Голованя — вернісаж творчих
втілень і вічного пошуку митця, Парк відпочинку ім. Лесі Українки,
Парк 900-річчя Луцька, Ботанічний сад Волинського національного університету, будинок Лесі Українки, Покровська церква
(пам’ятка архітектури XV ст. Тут було знайдено унікальний твір
образотворчого мистецтва — ікону «Волинська Богоматір», написану в XIII-XIV ст.), Хрестовоздвиженська церква (пам’ятка архітектури 1617 року, 1702 року тут був похований Данило
Братковський), Євангелістична кірха (збудована на місці монастиря кармелітів протягом 1904–1907 років. У 1990 році реставрована
прихожанами і вражає своєю величністю та багатим внутрішнім
оздобленням), Свято-Троїцький кафедральний собор (пам’ятка
архітектури XVII ст. Тут знаходився бернардинський монастир.
Нині в його стінах розміщена духовна семінарія Української
Православної церкви), костел Святих Петра і Павла (було зведено
у 1606-1610 роках руками волинських майстрів Майка, Климовича
та ін. Костел побудований у стилі раннього бароко за проектом
архітектора Якуба Бріано). Однак, найбільший інтерес у туристів
справедливо викликає Луцький замок (закладений великим князем
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Любартом у 1340–1384 pp. та добудований за часів князя
Свидригайла у 1430–1542 pp.). Він має три високі прямокутні вежі.
Своєю масивністю й архітектурою виділяється вежа Любарта, або
В’їзна, висотою 27 метрів, у південно-східному кутку замку стоїть
вежа Свидригайла, або Стирова, висотою 27 метрів з північного
боку на замкових мурах розташована третя башта — Владича, висотою 13,5 метра. Стіни і вежі Луцького замку мають загальну довжину 240 метрів. Дотепер у центрі Замку знаходяться рештки найстарішої в місті споруди — церкви Іоанна Богослова, а під замком
знаходяться таємничі підземелля. У 1985 році прийнято урядове
рішення про оголошення комплексу архітектурних споруд в Старому місті державним історико-культурним заповідником.
Таким чином Волинська область має величезний туристичний
потенціал, який реалізується на недостатньому рівні. Однак, вже сьогодні можна сказати що Волинь впевнено прямує до того щоб стати
осередком туристично-рекреаційної діяльності. Потужним імпульсом до ще більш швидкого і впевненого руху у цьому напрямі повинне стати впровадження заходів, присвячених туризму в Україні.
Список використаних джерел
1. Волинський
Обласний
http://tourism.lutsk.ua/

Туристично-інформаційний

Центр

ВКЛАД УКРАЇНЦІВ
В РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧИХ НАУК В ЄВРОПІ
Науменко М. О.
3 курс, група МБВ-31, спеціальність «Мікробіологія»,
факультет біомедичних технологій, к. т. (063) 8787612
Науковий керівник: Антипчук А. Ф., к. б. н., професор.

Внесок українських вчених в розвиток природничих наук просліджується з середини 15 ст. Не дивлячись на те, що їх здобутки
багато віків замовчувалися, їх імена не забулися.
Юрій Дрогобич (Катермак) (1450–1494)
Народився близько 1450 р. в м. Дрогобичі. Прізвище його було
Котермак, однак він іменував себе за назвою свого рідного міста —
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Юрієм з Дрогобича або Юрієм Дрогобичем. Початкову освіту Юрій
здобув у Дрогобичі та Львові, а продовжив навчання у Краківському університеті, де здобув ступінь бакалавра та магістра. Після
цього виїхав до Італії, у Болонський університет і здобув ступінь
доктора вільних мистецтв, а пізніше — й медицини. В 1478–1482
рр. Ю. Дрогобич читав лекції з астрономії, а з 1481 по 1482 рік був
ректором університету. Паралельно з викладанням та науковою
працею він займався медичною практикою. Вперше в історії науки
Ю. Дрогобич описав деякі захворювання, в тому числі і чуму,
висловив думку про залежність погоди від географічної широти
місцевості та вперше навів географічні координати деяких міст.
Однією з найвідоміших робіт вченого в галузі астрономії є трактат
«Прогностична оцінка поточного 1483 р. магістра Юрія Дрогобича
з Русі, доктора філософії і медицини Болонського університету».
Помер Ю. Дрогобич 4 лютого 1494 р. в Кракові, там його й поховано.
Данило Самойлович (1742–1804),
справжнє прізвище — Сушковський.
Народився 22 грудня 1742 р. в с. Янівка на Чернігівщині.
Медичну освіту здобув у С.-П. адміралтейській госпітальній школі.
В 1767 році дістав звання лікаря. В 1771 р. їдучи через Москву, він
застав там епідемію чуми і добровільно залишився для роботи
в чумному шпиталі. Д. Самойлович першим у світі встановив, як
передається чума, довів її контагіозність, запропонував щеплення
ослабленою вакциною, заклав основи власної системи протичумних заходів і успішно їх застосовував. Він є автором фундаментальних праць з хірургії, гінекології і венерології. Помер Д. Самойлович
4 березня 1804 р. Похований у м. Миколаєві.
Мартин Матвійович Тереховський (1740–1796)
Народився в 1740 р. в родині священика Гадяцького полку. Загальну освіту одержав у Києво-Могилянській Академії, яку закінчив у 1763 році. Того ж року вступив учнем до Медико-хірургічної
шіколи при С.-П. шпиталі, де в 1769 році одержав звання лікаря.
В 1770–1775 рр. М. Тереховський захистив дисертацію на тему «De
chao infusorio Linnaei» («О наливочном хаосе Линнея»), в якій експериментально довів, що ніякого самозародження життя не існує.
З березня 1785 року до серпня 1786 року Тереховський разом
з О. Шумлянським вивчали в західньоевропейських університетах
постановку медичної освіти. Саме їх проекти лягли в основу рефор436
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ми медичної освіти в Росії. Повернувшися з-за кордону, Тереховський далі продовжував педагогічну й наукова працю, викладав анатомію, ботаніку, хімію та фармакологію в Петербурзі.У 1792 році
його було обрано почесним членом Державної Медичної Колегії.
Помер Мартин Тереховський у червні 1796 р.
Рудольф Стефан Вейгль (1883–1957)
Номінант Нобелівської премії 1948 р., професор, керівник кафедри загальної біології Львівського університету, директор
Львівського інституту висипного тифу та вірусології. Він випускник природничого факультету Львівського університету 1907 року.
Працював асистентом і доцентом кафедри зоології Львівського університету (1907–1914 рр.). Під час першої світової війни — паразитолог у діючій армії (1914–1918 рр.).
Він перший в світі винайшов метод імунізації проти висипного
тифу, виготовив та налагодив широке виробництво протитифозної
вакцини, яку розсилав по країнах світу. Саме це дало змогу припинити епідемію в різних регіонах планети. Р. Вейгль вперше почав
використовувати вошей в якості лабораторних тварин і розробив
метод вирощування в них збудника висипного тифу — Rickettsia
prowazekii. В часи В.В.В. антифашист Вейгель проявляв риси гуманізму і рятував людей від арештів.
Таким чином, самовіддана праця наших земляків прокладала
шляхи в галузях медицини і біології починаючи ще з 15 століття.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
В УКРАЇНІ
Оголюк І. А.
І курс, група 1-Т-1, спеціальність «Туризм»,
Новокаховський гуманітарний інститут,
к. т. (095) 539-83-01
Науковий керівник: Карякіна А. С., ст. викладач

Українське село має надзвичайно багату історико-архітектурну
спадщину, культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а також лікувально-рекреаційні ресурси. Водночас гострою проблемою багатьох сіл є зростаючий надлишок робочої сили. Враховуючи відсутність капіталовкладень на створення
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нових робочих місць у сільській місцевості України, на загальнодержавному рівні більше уваги варто приділяти тим галузям, які не
потребують для свого розвитку великих коштів. До таких галузей
належить сільський туризм, який давно практикується в Україні.
В Україні існують усі передумови розвитку відпочинку в селі,
який можна розглядати як специфічну форму підсобної господарської діяльності. Справа розвитку сільського відпочинку має реальну державну перспективу і сприяє поліпшенню соціально-економічної ситуації сільської місцевості.
Сільський відпочинок в Україні за рахунок збереження етнографічної самобутності повинен набути національного значення.
По-перше, він дає поштовх для відродження й розвитку традиційної культури: народної архітектури, мистецтва, промислів — усього, що складає місцевий колорит, і що, поряд із природно-рекреаційними чинниками, є не менш привабливим для відпочиваючих.
По-друге, через сільський відпочинок мешканці урбанізованих
територій з масовою культурою мають можливість пізнати справжні українські традиції.
По-третє, етнокультура села репрезентує Україну світові й приваблює також іноземних туристів. Тому як передумову успішного
розвитку відпочинку в сільських етнографічних районах треба розглядати формування ідеології відродження й розвитку всього спектра традиційної культури, починаючи від форм господарських занять
до надбань духовної сфери, що діятимуть як сприятливі чинники для
індивідуального відпочинку в етнографічних районах України.
Особливо важливим є питання просування в Україні самої ідеї
сільського туризму в цілому. Метою розробки цієї широкомасштабної програми повинно стати підвищення поінформованості населення і створення позитивного ставлення до цього виду відпочинку.
Насамперед повинні бути задіяні такі види маркетингових комунікацій, як PR-статті, інтерв’ю, прес-конференції, семінари, брифінги, телепередачі, що викликають довіру та позитивну реакцію.
Варто також активізувати значення місцевої влади у підтримці
цілей сільського зеленого туризму. Адже кожний місцевий чиновник має зрозуміти, що сільський зелений туризм — це додаткові
гроші й поліпшення інфраструктури району, створення нових
робочих місць.
Зокрема, розквіт сільського відпочинку має відбуватися при
активній співпраці з рекреаційними природно-заповідними установами реґіону. Адже одним з видів використання територій та
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об’єктів природно-заповідного фонду України, відповідно до ст. 9
Закону України «Про природно-заповідний фонд України», за
умови дотримання природоохоронного режиму, встановленого цим
Законом та іншими актами законодавства України, є використання
їх в оздоровчих та інших рекреаційних цілях.
Можна також погодитися з рекомендаціями «World Trade
Organization», що наполегливо рекомендує урядам розробляти
загальні далекоглядні стратегії, законодавчі акти, постанови та інші
урядові заходи для досягнення цілей сталого розвитку.
Зазначимо, що лише сільський зелений туризм у сучасних економіко-демографічних умовах здатний реально допомогти малим
поселенням України вижити, адже саме малі села своєю специфічністю притягують відвідувачів.

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БОЛІТ УКРАЇНИ
Попов Р. Е.
IV курс, група ЕК-41, напрям підготовки «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування»,
факультет біомедичних технологій
Науковий керівник: Мовчан В. О., к. б. н.

Болото — надмірно зволожена ділянка земної поверхні, вкрита
вологолюбними рослинами, наприклад, мохом, з залишків яких
утворюється торф. Переважання процесів акумуляції над розкладанням — головна відмінність болотяних екосистем від інших.
У глобальному масштабі водно-болотні угіддя, зокрема торфові
болота, є місцем депонування зв’язаного в органічні сполуки вуглецю. Охоплюючи лише 3% поверхні планети, вони тримають в собі
20% вуглецю, що є в ґрунтах. Без цього рівень вуглекислого газу в
атмосфері Землі був би набагато вищий, що могло б призвести до
катастрофічних наслідків.
В Україні болота займають понад 1 200 тис. га з запасами повітряно-сухого торфу більш як 3 млрд. тон. Найбільше боліт в Україні
на Поліссі (900 тис. га), менше — в Лісостепу (близько 300 тис. га),
ще менше — в Степу і гірських районах.
Болото здавна вважалось синонімом бруду, зосередженням грязюки, але для збереження і відновлення чистоти вод його значення
неоціненне. Особливо у тих країнах, де водні ресурси обмежені, до
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числа яких відноситься і Україна. Як підкреслюється у Водній
Рамковій Директиві ЄС «Вода на відміну від будь-якого комерційного продукту є спадщиною, яку необхідно охороняти, захищати та
відповідно з нею поводитися». Болота майже завжди нерозривно
пов’язані з річками, озерами, струмками та іншими водоймами
і водотоками, тому їх об’єднали поняттям «водно-болотні угіддя».
У цьому поєднанні саме болота відіграють роль стабілізуючого, зберігаючого компонента, захоронюючи у своїх товщах маси мулу,
утвореного в результаті самоочисної активності водойм і водотоків.
Основна гідрологічна роль водно-болотних угідь полягає у перерозподілі стоку та впливі на різні форми водного режиму. Вони
акумулюють вологу, переводять поверхневий стік у підземний, знижують висоту паводкової хвилі та сприяють попередженню катастрофічних явищ. Водно-болотні угіддя збільшують величину мінімального стоку річок у посушливі періоди. У південних районах
України вони зменшують прояви засолення внаслідок поповнення
водоносних горизонтів прісними водами.
Полісся має одну з найбільших площ водно-болотних угідь
в Європі, майже 1 млн га, і вони мають вплив на країни всієї
Європи, тому Євросоюз переймається збереженням унікальних
водно-болотних екосистем в Україні.
Ряд європейських організацій профінансували два проекти:
«Включення питань змін клімату в управління вразливими екосистемами заповідних територій Полісся» та «Відновлення торфовищ
для збереження біорізноманіття, скорочення викидів парникових
газів та економічного зростання регіонів Українського Полісся».
В рамках цих проектів уже проведено відновлення тисяч гектарів
боліт, причому були використані стародавні місцеві методи створення боліт з фортифікаційною метою. Зокрема, греблі, лише започатковані людьми, добудовуються… бобрами. Обводнення висушених
торфовищ виключає можливість виникнення тут пожеж та забезпечує поступове відновлення цінного природного ресурсу — торфу.
Водночас українці можуть не лише відновити баланс торфовищ,
але й заробити за рахунок продажу квот на викиди вуглекислого газу.
Квоти можуть бути продані компаніям та урядам через спеціальні
ринки — приміром, через схему торгівлі викидами Європейського
Союзу. Таким чином Україна може залучити необхідні кошти, а також
збільшити рівень зайнятості на недостатньо розвиненій півночі країни.
І, безумовно, слід пам’ятати про те, що великі річки України
починаються не з гірських льодовиків, а з боліт. І що болота є міс440
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цем збереження такого національного багатства, як біорізноманіття, тому збереження боліт є однією з найголовніших задач, вирішення якої необхідне для забезпечення сталого розвитку України.
Отож саме від їхнього стану великою мірою залежить як повноводність голубих артерій, так і якісні характеристики на сьогодні
вже малопридатної для пиття рідини, що ними протіка
Болота здавна вважались місцями таємничими та небезпечними. В радянські часи величезні площі боліт були осушені, а сьогодні починається їх відновлення; з іншого боку, деякі болота продовжують осушувати.

СУТНІСТЬ ОЗДОРОВЛЕННЯ В ТУРИЗМІ
Ромашко І. М.
І курс, група ТР(з)-4.1, спеціальність «Туризмознавство»,
Луцький інститут рзвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Ольхова-Марчук Н. В., к. пед. н., доцент

Здоров’я як найвища життєва цінність постійно і небезпідставно перебуває у полі зору науковців і практиків різних галузей і
напрямів наукових досліджень у медицині, біології, психології,
демографії, соціології, економіці, екології тощо. В економічних
науках на різних історичних етапах її розвитку «здоров’я» як категорія розглядалося переважно як невід’ємна характеристика (здебільшого якісна) робочої сили, трудових ресурсів [2].
Сьогодні на державному рівні здоров’я, як життєва цінність, перебуває в центрі уваги державної демографічної та соціальної політики.
В проекті Стратегії демографічного розвитку України на 2006–2015
роки [1] акцентується на посиленні вимог до стану та умов формування здоров’я населення. Вона містить основні засади та стратегічні
завдання із суттєвого покращання демографічної ситуації в Україні,
збереженні та відтворенні життєвого і трудового потенціалу населення, підвищення його якості та загального рівня здоров’я.
Стратегічний курс України на побудову соціальної держави ставить вимоги до охорони здоров’я як важливого стратегічного пріоритету держави. «На сучасному етапі становлення соціальної держави України стратегічними пріоритетами по сферах діяльності
виступають: політика доходів населення; зайнятості населення;
соціальної безпеки та соціального захисту населення; охорони здоров’я
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населення; демографічного розвитку; соціокультурного середовища
…» [3]. Реалізація даної системи пріоритетів дозволить вирішити
питання щодо підвищення рівня та якості життя населення, підвищення рівня здоров’я населення, поліпшення системи його охорони,
зміцнення генофонду українського народу, розв’язання демографічних проблем, збереження і розвитку соціальної інфраструктури, гуманітарної сфери — освіти, науки, культури, охорони здоров’я населення, фізичної культури і спорту, відпочинку та туризму, створення
сприятливих умов для підтримки сім’ї, жінок, дітей та молоді тощо.
Першочерговим пріоритетом нації, яка дбає про своє сучасне і
майбутнє, має бути збереження і поліпшення здоров’я населення,
загальне покращання демографічної ситуації. Досягнення таких
завдань неможливе без істотного підвищення рівня життя широких
верств населення, цілеспрямованого державного впливу на трансформацію соціальної інфраструктури.
За справедливим твердженням вітчизняних науковців «важливим напрямком … системи охорони здоров’я може стати туристсько-рекреаційний комплекс» [3, с. 5]. У сформованій системі
соціальних та економічних впливів на стан здоров’я людини рекреаційній сфері належить певна, досить важлива частка. Оздоровчі
послуги, що надаються рекреаційними закладами, мають за мету
зміцнення фізичного і психічного здоров’я індивіда, а, отже, в кінцевому результаті ведуть до росту його потенційних якостей зокрема та людського капіталу загалом.
Отже, основною цільовою функцією системи оздоровлення і
туризму є найбільш повне задоволення потреб людей в якісному
оздоровленні, відпочинку та змістовному дозвіллі.
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ПРОБІОТИКИ ЯК ПРОДУКТИ БІОТЕХНОЛОГІЙ:
ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ.
Блохіна О. В.
канд. мед. наук, доцент факультету біомедтехнологій, Київ
Санталов А. В.
6 курс, ЗМБВ-61, спеціальність «Мікробіологія», Київ

Пробіотики — це препарати мікробного походження, які є продуктами біотехнологічного виробництва, що ґрунтується на використанні біфідумбактерий, лактобацил, молочнокислих та пропіонових бактерій, бактерій роду Bacillus, а також кишкової палички.
Ці мікроорганізми представляють нормальну мікрофлору людини,
яка порушується з різних причин, викликаючи так звані дизбіотичні стани. Корекцію мікробних дизбалансів, відновлення мікробіоценозу сучасна медицина здійснює саме за допомогою пробіотиків, спектр яких достатньо широкий. Використанню пробіотиків
повинні передувати: правильний їх вибір на основі аналізу їх ефективності, врахування властивостей мікроорганізмів, які входять до
їх складу, зокрема, антагонізму до мікробів-патогенів, а також
резистентності до антибіотиків (АБ), які застосовують для лікування основної мікробної патології.
Виходячи з цього, нами були проведені дослідження найбільш
поширених пробіотиків, їх складу, властивостей в порівнянні
з заявленими виробниками і вказаними в анотаціях. В такому методичному підході полягає наукова новизна роботи, яка також має
практичне значення, так як показує шляхи контролю ефективності
пробіотичних препаратів.
Спостереження за частотою застосування в медичній практиці
проводили шляхом аналізу реалізації різних пробіотиків через
аптечну мережу, а також призначень лікарів. Це дало можливість
виділити найбільш «популярні» препарати: лінекс, біфіформ, біфідумбактерин, лактобактерин, дуфалак, симбітер.
Вивчення якісного складу досліджуваних пробіотиків, зокрема
ідентифікація пробіотичних бактерій за морфологічними, культуральними, тинкторіальними властивостями виявило, що до складу
препаратів входили ті бактерії, які значаться в анотаціях, що вони є
типовими для даних видів згідно класифікації Берджі.
Визначення кількісного складу досліджуваних пробіотиків
показало наступні результати:
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– до складу лінексу входять біфідумбактерії в кількості колонієутворюючих одиниць — КУО — 3·106, лактобактерії — 4,5·106;
– біфідумбактерину — біфідумбактерії — 1,0·109;
– лактобактерину –лактобактерії — 2,0·109;
– симбітеру — біфідумбактерії — 1,0·108, лактобактерії — 1,0·109,
пропіонбактерії — 3,0·107;
– біфіформ має в своєму складі ентерококи — 1,0·109 та біфідумбактерії — 1,0·109 КУО/дозу.
Проведені дослідження свідчать про те, що мікробний склад
вивчених препаратів як за анотацією, так і нашими даними, несуттєво відрізняється за концентрацією бактерій і загалом відповідає
заявленому виробником.
Вивчення антагоністичних властивостей пробіотиків та антибіотикочутливості in vitro діфузійно-дисковим методом ґрунтувалось на визначенні величини зони затримки росту навколо тестових штамів ( стафілокок, кишкова паличка, кандида) на твердому
середовищі з пробіотичними бактеріями. Виявилось, що всі пробіотики проявляли антагоністичну активність, і це є головним. Її
вираженість варіювала, тобто діаметри зон затримки росту були
різні — від 0 до 30 міліметрів. Найбільша антагоністична активність
виявилась у препараті «Симбітер», що доводять найбільші зони
затримки росту (20, 25, 17 мм відповідно для стафілококу, кишкової
палички, гриба кандида). Лінекс також дає непогану інгібіцію росту
цих штамів мікроорганізмів.
Резистентність до АБ є важливою характеристикою пробіотичних бактерій. Важливо не допустити щільного контакту пробіотичних бактерій з АБ, яким лікують основне захворювання, і який
може їх інактивувати. Останнє доводять і наші спостереження.
Виявилось, що згубно на біфідум- та лактобактерії можуть діяти
такі широковживані АБ: пеніциліни, цефалоспоріни, офлоксацин,
тетрациклін. Це диктує певні правила вживання пробіотиків.
Проведені дослідження вказують на важливість постійного систематичного контролю за біотехнологічними процесами виробництва та використання пробіотичних препаратів з лікувально-профілактичною метою, а також їх ефективного маркетингу.
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ВОЛИНІ
Сіпко М. В.
ІІ курс, група ТР-21, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут,
к. т. (0954343143)
Науковий керівник: Терлецький В. К., к. біол. н., доцент

Волинська область відзначається унікальною флорою та значними
запасами лікарських рослин в природі. Тепер, коли аптеки завалені
чужоземними ліками сумнівної якості, використання місцевої лікарської сировини стає все більш актуальним. Ми зібрали відомості про
окремі види лікарських рослин, які найбільш важливі для заготівель
цілющої сировини. Адже вітчизняні рослинні препарати з аналогічною
цілющою дією значно дешевші від зарубіжних аналогів, але в аптеках їх
дуже мало. Виникає природне питання, куди подівалися наші мікстури, настої і пігулки, які раніше були в кожній аптеці і коштували незрівнянно дешевше від сучасних ліків зарубіжного походження.
Аналізуючи архівні матеріали, ми встановили, що у 80–90-х
роках в Україні вирощували і заготовляли до 12 тис. т лікарської
сировини в рік. У системі «Союзлекраспрому», яка об’єднувала вітчизняні підприємства по вирощуванню, заготівлі і переробці лікарської сировини, існувала налагоджена мережа спеціалістів, які
успішно виконували ці завдання та забезпечували населення якісними та доступними за ціною ліками. Значне місце у цій системі
виконували й волинські знавці цілющих трав.
Нами проаналізовано матеріали про поширення та запаси
сировини таких видів лікарських рослин Волинської області: багно
звичайне (Ledum palustre L.), глід криваво-червоний (Crataegus sanguinea Pall.), калина звичайна (Viburnum opulus L.), крушина ламка
(Frangula alnus Mill.), чебрець повзучий (Thymus serpullum L.), чорниця (Vaccinium myrtillus L.), бузина чорна (Sambucus nigra L.).
Раніше (у 80-х р.) для вивчення ресурсного потенціалу цих видів
організовувалися експедиції по території області. Визначення запасів лікарської сировини виконували методами обліку біологічної та
сировинної продуктивності природних популяцій рослин. Для розробки заходів збалансованого використання наявних рослинних
ресурсів лікарської сировини важливо, насамперед, поновити їх
інвентаризацію з кількісним та якісним аналізом біологічного
потенціалу перспективних для використання заростей.
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Наші дослідження, виконані на території області в 2012 р., підтвердили наявність потужних заростей промислового значення
7 видів лікарських рослин. Зокрема, найбільший вихід сухої сировини
(пагонів чорниці) відмічений у Сокиричівському, Горинському, Холоневицькому, Ківерцівському, Сильненському та Берестянському лісництвах; кори крушини — у Звірівському, Сокиричівському, Берестянському, Ківерцівському, Цуманському лісництвах; пагонів багна —
у Сильненському, Цуманському, Горинському лісництвах; квітів бузини — у Горинському і Ківерцівському лісництвах; плодів глоду — у Цуманському лісництві; кори калини — у Ківерцівському, Сокиричівському лісництвах; трави чебрецю у Рожищенському лісництві.
Найменший вихід сухої сировини пагонів чорниці спостерігався у Цуманському та Мощаницькому лісництвах; кори крушини
ламкої — у Партизанському та Мощаницькому лісництвах; квітів
бузини чорної у Мощаницькому лісництві; плодів глоду кривавочервоного — у Горинському лісництві; кори калини звичайної —
у Цуманському лісництві; трави чебрецю — у Горинському лісництві.
За нашими спостереженнями, найбільш перспективними для
Волині можуть бути заготівлі лікарської сировини: крушина ламка
(кора), чорниця (пагони), багно звичайне (пагони). Не мають промислового значення запаси 4-х видів рослин: глід криваво-червоний (плоди), калина звичайна, чебрець, бузина чорна. Заготівля
такої сировини може проводитися лише в обмеженій кількості.
Таким ином, у Волинській області наявні значні запаси важливих видів лікарських рослин у складі природних ландшафтів.
Скорочення місцезростань цінних видів лікарських рослин
пов’язане з неконтрольованим випасом худоби, несанкціонованим
спалюванням рослинних решток восени, а також з порушеннями
правил заготівлі ягід і лікарської сировини.

БІОПЛАТО — ЕКОТЕХНОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО
Яценко О. В.
VІ курс, група ЕК-61, спеціальність
«Екологія та охорона навколишнього середовища»,
факультет біомедичних технологій
Науковий керівник: Мовчан В. О., к. б. н.

Як відомо, рослини в водоймах виконують наступні основні
функції: фільтраційну (сприяють осіданню завислих речовин);
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поглинальну (поглинання біогенних елементів і деяких органічних
речовин); накопичувану (здатність нагромаджувати деякі метали
і важко розкладані органічні речовини); окислювальну (в процесі
фотосинтезу вода збагачується киснем); детоксикаційну (рослини
здатні накопичувати токсичні речовини і перетворювати їх в нетоксичні). Ці властивості здавна використовують для створення більшості екотехнологій, в т.ч. біоплато.
Біоплато — це інженерна споруда, яка використовується для
очистки і доочистки господарськопобутових, виробничих стічних
вод та забрудненого поверхневого стоку, яка не вимагає (або майже
не вимагає) затрат електроенергії та використання хімічних реагентів при незначному експлуатаційному обслуговуванні.
Виділяють поверхневі, інфільтраційні та наплавні конструкції біоплато. В якості поверхневого біоплато використовуються інженерні
споруди або природні заболочені території з вільним рухом води через
угруповання повітряно-водної та укоріненої зануреної рослинності.
Інфільтраційні біоплато являють собою земляні фільтруючі
споруди з завантаженням зі щебеню, гравію, керамзиту, піску та
інших матеріалів. Фільтрація стічної рідини може здійснюватися як
у горизонтальному, так і у вертикальному напрямках. На поверхні
завантаження висаджуються найбільш стійкі деревночагарникові
та/або трав’яні рослини. Очистка стічних вод відбувається за рахунок життєдіяльності судинних рослин, мікрофітів, мікроорганізмів
біоплівки і ризосфери, а також грибів і актиномісцетів ризосфери
коренів і у шарі перегною, що поступово формується.
Наплавні біоплато є по суті штучними сплавинами. На поверхні плаваючих у воді матів, які виготовляють із синтетичних волокон, висаджуються трав’яні багатолітні рослини, що утворюють
розвинену кореневу систему. Наплавні біоплато добре зарекомендували себе у очистці вод від плаваючих домішок (піни, пластівців,
нафтопродуктів та ін.).
Ефективність роботи біоплато дещо знижується в осінньозимовий період приблизно до 70%, але якість очистки не погіршується.
Системи очистки шахтних вод на плантаціях очерету та рогозу
використовуються в багатьох країнах Америки. Ведуться дослідження можливості очистки та видалення металів із води металургійної промисловості. Описані споруди з очеретяною рослинністю для
очистки господарсько-побутових стічних вод в в Великобританії,
Нідерландах, Японії, Китаї; для очистки забрудненого поверхневого стоку в Норвегії, Австралії та в інших країнах.
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В Україні науково-інженерним центром «Потенціал-4» разом
з Інститутом гідробіології НАНУ запропоновані різні інженернобіологічні споруди на основі закритого біоплато гідропонного типу
(ЗБГТ). Використовується тільки для доочистки попередньо очищених в каналізаційній насосній станції з вбудованим блоком
очистки стічних та поверхневих вод.
Окрім своїх функцій як біоінженерної споруди, біоплато як високопродуктивна екосистема створює просторову неоднорідність
в існуючих збіднілих антропогенно-природних ландшафтах, надає
додаткові місця існування та харчові ресурси для багатьох видів
флори і фауни, що створює сприятливі умови для підтримки біорізноманіття. Використання принципів ландшафтного дизайну при
проектування та будівництві споруд біоплато дозволяє широко
використовувати декоративні можливості споруд для покращення
естетичних характеристик промислових майданчиків та інших
територій.

БІОІНДИКАЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Мележик О. В
к. .б. н., кафедра екології,
Ілюк Н. А.
к. с.-г. н., кафедра екології,
факультет біомедичних технологій, Універистет «Україна»

Роль атмосферного повітря в формуванні планетарних процесів
настільки велика, що воно стало першим об’єктом систематичних
спостережень, проведених після Стокгольмської конференції
з навколишнього середовища 1972 р. в рамках так званої системи
глобального моніторингу (ГСМНС).
Ця система дозволяє отримати інформацію як про зміни клімату та небезпеки, пов’язані з порушенням функціонування озонового екрану Землі, так як і про закономірності функціонування біоценозів та впливу на них антропогенних змін складу атмосфери. При
цьому і на регіональному, і на локальному рівнях необхідність
систематичних спостережень за забрудненням повітряного середовища є одним з найважливіших завдань раціонального природоко448
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ристування. У цьому випадку моніторинг атмосферного повітря
виступає певною інформаційною системою, яка є підгрунтям для
прийняття екологічно значимих практичних заходів направлених
на суттєве покращення стану довкілля та на зменшення шкоди, що
завдається біорізноманіттю тим чи іншим антропогенним впливом.
Кінець XX ст. знаменується різким підвищенням інтересу до
вирішення екологічних проблем та свого роду «екологізацією» всіх
природничих наук. На сьогодні досить широко використовуються
групи біологічних видів-індикаторів,які здатні вказувати на різноманітні негативні антропогенні впливи на навколишнє середовище.
На сьогодні в біоіндикаційних дослідженнях довкілля чітко
окреслилися напрямки, які базуються на пріоритетному використанні різних груп живих організмів — рослин, тварин, мікроорганізмів — для визначення функціонального стану середовища.
Метод фітоіндикації забруднень (використання рослин як індикаторів) є одним з найбільш перспективних та використовуваних
напрямків, який займається вивченням анатомічних та фізіологічних особливостей, зміни їх параметрів за умов антропогенних
забруднень в урбоекосистемах. З допомогою цього методу можна
визначити присутність в довкіллі різних забруднювачів, виконуючи
таким чином якісну та кількісну оцінку природного та антропогенного впливу на середовище.
Рослинні організми та їх угруповання тісно корелюють з певними факторами середовища і таким чином можуть використовуватися як індикатори певних параметрів цього середовища.
За допомогою рослинних біоіндикаторів можливо:
– виявляти місця накопичення в екологічних системах забруднень різного типу;
– прослідкувати швидкість змін, що проходять в навколишньому середовищі;
– встановлювати ступінь шкідливості тих чи інших речовин на
живі об’єкти;
– прогнозувати подальший розвиток та функціонування екосистеми за таких чи змінених умов.
Особливе значення має те, що біоіндикатори відображують ступінь небезпеки відповідного стану навколишнього середовища для
всіх живих організмів, в тому числі і для людини.
Використання методів біоіндикації та біотестування у навчальному процесі є перспективним напрямком екологічної освіти студентів, оскільки має ряд суттєвих переваг:
449
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– доступність – об’єкти для дослідження є доступнми будьякому досліднику протягом тривалого проміжку часу (вегетаційного періоду чи цілорічно);
– поширеність — види-індикатори є широкоареальними, представленими у різноманітних екотопах;
– простота — дослідження не потребують складних та дорогоцінних приладів та пристроїв чи спеціального лабораторного устаткування, в ряді випадків можуть виконуватися безпосередньо на
місіці збирання інформації;
– інформативність — для біоіндикаторів існують розроблені
шкали, які дозволяють діагностувати не лише якісний склад
забруднювачів, а і їх кількість у певному середовищі;
– ряд біоіндикаційних методів спостереження за станом довкілля є доступним для лбдей з обмеженими фізичними можливостями.
Таким чином, виконуючи дослідження та оцінку стабільності
розвитку живих організмів, можна отримати якісну оцінку благополуччя середовища, що призводить до формування загальної
оцінки придатності цього середовища для комфортного існування
людини.
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